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1 Zover het oog reikt

I n le id ing

My s to r i es  need  to  be  p l aced  i n  t he i r  l i gh t  and  t ime  to  be  

unde rs tood . They  we re  w r i t t en  be fo re  t he  wa r. The  f ac t  t ha t  

I  desc r i be  adu l t  f a i r y t a l es, t he  f an tasy, does  no t  mean  tha t  

I  r ema in  pe rmanen t l y  w i t h  t hem.

A wr i t e r  mus t  be  t aken  as  a  who le, as  rep resen ta t i ve  o f  

h i s to r y. No  h i s to r y  i s  s t a t i c  and  I  am no  l onge r  i n s i de  t h i s  

wo r l d  I  desc r i be.

I  wan t  peop le  to  see  t he  s to r i e s  i n  r e l a t i on  to  a  changed  

wor ld , as  a  pa r t  o f  t he i r  h i s to r y  and  the  h i s to r y  o f  t he i r  

poe t s. 1

Ana ï s  N in

Unica Zürn (1916-1970): schrijfster en beeldend kunstenares, geboren in Berlijn, 

vanaf eind 1954 woonachtig in Frankrijk. Haar naam zegt velen niets. Veel 

kunsthistorici hebben nog nooit van haar gehoord. Onder literatuurwetenschappers 

geniet haar werk al iets meer naamsbekendheid. Zürns naam is daarentegen 

welbekend binnen kleine internationale kringen van f i lmmakers, beeldend 

kunstenaars, theatermakers, filosofen, literatuurwetenschappers of kunsthistorici 

die het marginale, het grensoverschrijdende of het experimentele in kunst, literatuur 

en filosofie toejuichen. Haar naam roept bij hen onherroepeli jk herkenning, 

herinneringen en associaties op. Vanwege een film, een theaterstuk over haar 

leven of werk, een gedicht, verhaal, een (pen)tekening of schilderij, ooit gelezen of 

gezien. Of in verband met de beeldend kunstenaar Hans Bellmer (1902-1975), haar 

levenspartner vanaf eind 1953, wiens naamsbekendheid de hare ver overtreft.

Zürns oeuvre, zowel haar beeldende als l iteraire werk, is een pareltje in 

de Westeuropese kunst. De sti j l en iconografie van haar beeldende kunst zijn 

onvergetelijk. Eén indruk ervan blijft op het netvlies gedrukt staan. Haar handschrift 

is uitermate vloeiend en verfijnd. De iconografie is mysterieus, geeft zich niet in een 

oogopslag bloot, nodigt uit tot meer en langdurige aandacht. Zürns dichtkunst is van 

een intrigerende schoonheid die tot ontcijfering uitnodigt, maar zich nooit eenduidig 

laat verklaren. Zürns proza heeft een sterk autobiografisch karakter. Omdat Zürns 
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leven bevlogen, bewogen en in veel opzichten tragisch was en zij de kunst van het 

schrijven in haar vingers had, maakt ook haar literatuur een onuitwisbare indruk.

Zürn heeft haar naamsbekendheid het meest te danken aan het boek Der Mann im 

Jasmin, waarin zij over haar ervaringen met waanzin en haar verblijf in psychiatrische 

klinieken schrijft. De combinatie van kunst en waan(zin) maakte Zürns oeuvre 

interessant. Die combinatie bereikte in Zürns leven en in haar werk - anders dan tot 

nu toe is verondersteld - een ongekende verstrengeling die zowel uit humanitair als 

cultuurhistorisch oogpunt indrukwekkend en beangstigend is. Tot dusverre is over 

het hoofd gezien, dat Zürns oeuvre een bijzonder eigenzinnige getuigenis is die het 

puur persoonlijke overtreft. Behalve als een intrigerend staaltje kunst, verdient het 

ook waardering als een belangwekkend cultuurhistorisch document, als een unieke 

getuigenis van een uiterst interessante en actuele episode van de Westeuropese 

cultuurgeschiedenis. Om deze perspectiefverandering te bewerkstelligen breng ik 

twee structurele veranderingen in het kijken naar Zürns werk en leven aan. De eerste 

verandering betreft een wijziging van het traditionele beeld van Zürn als gestoord, 

vrouw, schrijfster en beeldend kunstenares, dat haar beeldende kunst reduceert 

tot een plaatje bij een praatje. Ik draai die associatievolgorde om. Daardoor staat in 

mijn studie Zürn de beeldend kunstenares voorop, maar zonder haar schrijverschap 

uit het oog te verliezen of haar vrouwzijn en “gekte” weg te poetsen. De tweede 

wijziging die ik heb aangebracht om een radicaal andere blik op Zürns leven en werk 

te realiseren, bestaat uit de reconstructie van de cultuurhistorische context van haar 

leven en werk om zicht te geven op de wereld waarin zij leefde en werkte: de wereld 

van de kunst, literatuur en psychiatrie, van daar en destijds. Deze geschiedenis wil ik 

tot leven brengen en daarmee de cultuurhistorische dimensie van Zürns oeuvre reliëf 

geven.

Verstrengeling kunst en waanzin

Over Unica Zürn is vrij veel geschreven. Er bestaan zoveel verschillende interpretaties 

dat de lezer naar believen kan kiezen uit een bonte rij voorstellingen van de persoon 

Zürn en haar werk. De voorstellingen vertonen een grote overeenkomst met de figuur 

van Vincent van Gogh (1853-1890), omdat er met Zürn op zijn minst iets aan de hand 

was. Net als Van Gogh is ze in een psychiatrische kliniek terechtgekomen - zelfs 

meerdere keren -  en heeft ze haar leven door zelfmoord beëindigd. En net als bij 

Van Gogh trachtten velen te achterhalen waaraan zij leed of waarvan ze slachtoffer 
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was. Veel interpretatoren veronderstellen dat kunst een spiegel van de ziel is en 

als zodanig trekken van de ziekte of psychische problematiek van de kunstenaar 

vertoont of directe verwijzingen naar het ziektebeeld bevat. Kunst en waan(zin) staan 

volgens deze opvatting in een één-op-één-relatie.

Over Van Gogh is onder meer geschreven dat hij leed aan schizofrenie, manische 

depressie, epilepsie, intermitterende Porfyrie, de ziekte van Ménière, dwangneurose, 

syfilis, gonorroe, een Oedipuscomplex, een digitalis- of absintvergiftiging, of een 

zonnesteek.2 De behoefte aan medisch uitsluitsel, de wens de ultieme medische 

diagnose te stellen, is in “het geval” Van Gogh zo groot, dat een DNA-test al is 

overwogen. De hypotheses over het ziektebeeld van Zürn en de oorzaken daarvan 

zijn in de secundaire literatuur over haar leven en werk nog talrijker dan die over 

Van Gogh. Tot op heden bestaat er over Zürn noch over Van Gogh medische 

consensus.

De Zürnreceptie is sterk bepaald door de allereerste en tot vlak voor haar 

dood onomstreden diagnose: schizofrenie. Na 1995 verschoof de psychiatrische 

verklaring echter van schizofrenie naar bipolaire stoornis (daarvoor manische 

depressie genoemd). Deze verschuiving houdt gelijke tred met de veranderingen 

van inzicht in de psychiatrie over de relatie tussen kunst en waanzin. Tot voor 

kort was het begrippenpaar “kunst en waan(zin)” nog synoniem aan “kunst en 

schizofrenie”. Tegenwoordig verwerpt men de veronderstelling dat “waan” per 

definitie op schizofrenie duidt, en dat kunstenaars die in hun waan scheppen dus 

schizofreen zijn. Nancy Andreasen, hoogleraar psychiatrie, vermoedt dat de “waan” 

van mensen die creatief zijn eerder verband houdt met depressie, bipolaire stoornis 

en alcoholisme dan met schizofrenie.3 Haar onderzoeksresultaten wijzen uit dat 

onder kunstenaars een veel hoger percentage manisch-depressieven te vinden 

is dan onder andere bevolkingsgroepen. Waarmee overigens niets is gezegd over 

de kwaliteit, het genre of de stijl van de kunst van kunstenaars die daaraan lijden. 

Andreasen en met haar vele andere psychiaters, onder wie Kay Redfield Jamison, 

beschouwen manische depressie en niet schizofrenie als de belangrijkste en meest 

voorkomende geestesziekte in de creatieve relatie tussen kunst en waan(zin).4 In 

het huidige debat over Zürns oeuvre is schizofrenie dan ook juist vanwege Zürns 

creativiteit geen serieuze optie meer.

Ondanks deze kentering blijft Zürns geestesziekte omstreden en zal haar 

ziektebeeld altijd hypothetisch blijven. Maar ook al stelt men voor het gemak dat 

Zürn aan een bipolaire stoornis heeft geleden, dan nog is haar oeuvre niet door haar 

geestesziekte gedetermineerd. Dit proefschrift onderbouwt deze visie .
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Zürns leven en werk zijn tot dusverre overwegend met “doktersogen” bekeken. 

Hiermee doel ik op de verschillende kijk- en denkwijzen waarmee psychiaters, 

psychologen en in het bijzonder psychoanalytici kunst en literatuur begrijpen, en die 

- in orthodoxe, aangepaste of verbeterde versie - het onderzoeksperspectief van veel 

onderzoek(st)ers in de literatuur- en kunstwetenschappen en vrouwenstudies zijn 

gaan bepalen.

Een voorbeeld van met “doktersogen” naar Zürns oeuvre kijken is te vinden in 

de eerste substantiële publicatie over Zürns beeldende kunst: de catalogus van de 

retrospectieve tentoonstelling Unica Zürn: Bilder 1953-1970 (1998). De catalogus geeft door 

selectie en chronologische rangschikking van de reproducties een vertekend beeld 

van Zürns beeldende werk. In deze catalogus staan bijvoorbeeld van drie bijzonder 

verzorgde en uitgewerkte albums, Orakel und Spektakel (1964), Oracles et Spectacles (1967) 

en het Schumann-Album (1962-1964) - de albums zijn samen goed voor in totaal meer 

dan honderd pentekeningen, etsen en collages - slechts elf afbeeldingen. Van een 

onverzorgd schetsboekje met zesendertig vingeroefeningetjes daarentegen zijn er 

achttien gereproduceerd. De plaatsing achteraan in de chronologische ordening 

van vijf ongedateerde tekeningen met een voor Zürn minder verfijnde lijnvoering dan 

gewoonlijk - twee daarvan, ill.178 en ill.179, bovendien op hun kop - evenals enkele 

ongedateerde en onbeholpen uitziende etsen, wekt de indruk dat Zürns beeldende 

kunst een toenemende geestelijke aftakeling te zien geeft. De pentekeningen zouden 

echter tot de pentekeningen kunnen behoren die Zürn met een houtje in plaats van 

met een pen in herfst 1961 maakte, omdat zij (nog) niets anders tot haar beschikking 

kreeg in het psychiatrisch ziekenhuis.5 De etsen zouden de eerste vingeroefeningen 

voor haar eerste ets-project: Oracles et Spectacles (1967) kunnen zijn.6 

De tentoonstellingscatalogus schept het beeld dat Zürns waanzin aan haar 

beeldende kunst is af te lezen. Ook de bewijsvoering van de psychotherapeut 

Laurence A. Rickels staat in dat teken. Hiervoor zet hij materiaal uit een medisch 

dossier in, namelijk Zürns dossier van haar verblijf in de neurologische kliniek 

in Wittenau. Rickels illustreert zijn betoog met twee psychologische testbladen, 

Wartegg-Zeichentests, die Zürn respectievelijk in 1951 en 1960 heeft ingevuld en schrijft 

daarbij: Zwei Wartegg-Zeichentests liefern uns Hinter- und Vordergrund für Unica Zürns Zeichenkunst 

im Verrücktsein.7 Elk testblad is verdeeld in acht vakjes, waarin per vak een, twee of 

drie tekens staan: een punt, een circonflexe, een vierkant of lijntjes. De opdracht is 

deze tekens in een korte tijdspanne in acht tekeningetjes te incorporeren. Rickels 

oordeelt bijvoorbeeld over de tekeningen van de eerste test: als hätte ein gestörtes oder 

untalentiertes Kind die Leerstellen ausgefüllt.8 Het is een misplaatste en bovendien irrelevante 

constatering, omdat Rickels Zürns tekenstijl toetst aan de traditionele kunst van het 
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mimetisch tekenen, terwijl noch de geïnstitutionaliseerde kunst noch de mimetische 

stijl van tekenen als ijkpunt voor Zürns intellectueel en kunstzinnig vermogen kunnen 

dienen. Daarnaast doet Rickels zowel Zürn als haar beeldende werk tekort door zijn 

idee dat een eenvoudige psychologische test in tweevoud de essentie van Zürns 

oeuvre prijsgeeft. Wahnbildung noemt hij het.

Verstrengeling kunst, vrouw en waanzin

Anders dan in de receptie van Van Gogh speelt in de Zürnreceptie sekse een grote rol. 

Vanuit feministisch perspectief wordt - onder meer - de seksegebondenheid van de 

doktersblik benadrukt. Medische en psychologische theorieën lijken sekseneutraal, 

maar zijn het niet. Anaïs Nin (1903-1977) schrijft al in 1943 dat de psychoanalyticus 

Otto Rank (1884-1939) twijfelde aan de toepasbaarheid van de door mannen 

gecreëerde psychologie op vrouwen.9 

Sinds de jaren zeventig bekritiseren vrouwenstudies - tegenwoordig doorgaans 

Gender Studies genoemd - de veronderstelde sekseneutraliteit. Vrouwenstudies hebben 

vele ogen geopend voor de vrouwonvriendelijkheid van filosofische, psychiatrische 

en vooral psychoanalytische theorieën, omdat in die theorieën - taal - alleen de 

wenselijke ideeën over de rol en plaats van vrouwen in de samenleving gestalte 

krijgen. De overige aspecten en dimensies worden genegeerd of bestempeld als “het 

andere” van “de ander”: onnavolgbaar, waanzinnig en verschrikkelijk fascinerend, 

maar helaas niet te verwoorden. Vrouwenstudies hebben ook mijn ogen geopend en 

vooral de kritische psychoanalytische studies uit deze hoek ben ik veel verschuldigd. 

Zij maakten mij alert op de beperkingen van vrouwbeelden en van medische 

en psychoanalytische zienswijzen. Bovendien stelde kennis van deze kritische 

psychoanalytische studies mij in staat de redeneringen van Zürns interpretatoren te 

begrijpen.

Hoewel ik veel aan vrouwenstudies te danken heb, neem ik in deze studie afstand 

van het kijken met “doktersogen”. Een belangrijke psychoanalytische vooronderstelling 

binnen deze studies is namelijk - simpel samengevat - dat de “(beeld)taal” fallocentrisch 

is geordend. In de fallocentrische cultuur woedt een strijd tussen vader en zoon om 

het bezit van de fallus, het ultieme symbolische doel in een fallocratie. De vrouw kan 

aan deze oedipale wedijver alleen meedoen door zich tot de vader en vaders wet te 

verhouden. Een dochter kan zodoende alleen een plekje in de cultuur veroveren door 

de mogelijke verschillen tussen haar en hen, de vader en de zoon, te ontkennen en 

hun gezichtspunt over te nemen. Onder deze voorwaarden is het haar vergund te 



Zover het  oog re ik t

15

Zover het  oog re ik t

16

spreken. Revolutionaire culturele veranderingen binnen deze cultuur kan ze vanwege 

haar positie niet bewerkstelligen. Die rol is voor de uitzonderlijke, nietsontziende, 

rebellerende zoon weggelegd. “De vrouw” is binnen deze logica een fantasma van de 

fallocentrische orde. “Zij” is dat wat de hoeders ervan niet kunnen zijn; “de vrouw” is 

zoals “de mannen” zich de ultieme ander of het waarlijk andere voorstellen.

Elke vrouw is in de fallocentrische cultuur stemloos en vindt slechts gehoor via 

de gecanoniseerde culturele kanalen van de fallocentrische orde. Feministische 

wetenschappers - onder wie de in de filosofie en linguïstiek geschoolde 

psychoanalytica’s Julia Kristeva en Luce Irigaray en de kunsthistorica Griselda Pollock 

- bekritiseerden terecht dit cultureel gesanctioneerde principe. Zij trachtten, samen 

met en gevolgd door vele anderen, binnen de (beeld)taal meer imaginaire ruimte op 

te eisen en in te nemen voor het beschrijven van en vormgeven aan vrouwenlevens. 

Optimistisch over het resultaat stelde Pollock: (…) we, the feminist generation of post-1968, 

can now tentatively begin to speak.10

De hypothese dat vrouwen nog maar sinds kort schoorvoetend “spreken” in een 

bij hen passende taal en dientengevolge langzaam maar zeker een subjectpositie 

veroveren, is voor deze studie ongeschikt. Ik wil de focus niet richten op het 

cultuurbrede vrouwenleed, veroorzaakt door de orde van de taal, maar op wat Zürn 

in weerwil van persoonlijke en culturele beperkingen in haar tijd juist wel in beeld en 

woord heeft “gezegd”.

Verstrengeling surrealistische kunst, vrouw en waanzin

Binnen vrouwenstudies kunstgeschiedenis spelen het surrealisme, vrouwelijke 

surrealistische kunstenaars en de relatie tussen kunst, vrouw en waanzin een 

dominante rol. In Women Artists and the Surrealist Movement (1985) van Whitney Chadwick 

neemt het surrealistisch concept: de amour fou een centrale plaats in. Chadwick 

stelde dat vrijwel alle surrealistische kunstenaressen worstelden met zo’n amour fou, 

omdat zij bijna allemaal via de liefdesrelatie met een veelal oudere, surrealistische 

kunstenaar toegang tot het surrealistische kunstcircuit verkregen. Binnen liefdes- 

en werkverhoudingen in het surrealisme fungeerde de vrouwelijke kunstenaar als 

muze voor de mannelijke kunstenaar. Hij was door haar bijzonderheid getroffen, hij 

ontdekte haar, zij was zijn inspiratiebron.

Het dilemma van de vrouwelijke surrealistische kunstenaar was dat de amour fou 

per definitie vrouwelijk is. De amour fou staat voor de paradox van het ultieme andere 

waarmee de surrealistische kunstenaar zich extreem verwant voelde, maar dat 
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onbereikbaar was. De amour fou is de femme enfant, het onschuldige meisje, de Alice 

in Wonderland die zonder angst de grenzen van het normale overschrijdt en zonder 

schaamtebesef speelt en spreekt.

Veel vrouwelijke surrealistische kunstenaars speelden deze rol met verve. De 

sekserollen omdraaien was echter per definitie onmogelijk; uit gebrek aan een 

mannelijke evenknie van de amour fou putten zij daarom hun inspiratie uit hun zelfbeeld. 

Chadwick meende dat een groot deel van de psychische problemen waarmee zeer 

veel vrouwelijke surrealistische kunstenaars tijdens hun loopbaan te kampen kregen, 

te verklaren zijn als gevolg van deze onevenwichtige (muze)rolverdeling binnen het 

surrealisme.

In Women Artists and the Surrealist Movement speelt Zürn geen enkele rol, omdat 

haar beeldende kunst niet binnen Chadwicks onderzoeksperiode viel: 1924-1947. 

Toch is Chadwicks visie voor Zürns leven en werk relevant. Ten eerste omdat in 

de Zürnreceptie Zürn vaak tot deze vrouwenrol in het surrealisme is gereduceerd 

en voorgesteld als een Alice in Wonderland die in stomme verwondering door de 

gekke wereld stapte. Zürn heeft echter zelf een oeuvre tot stand gebracht, en dat 

is een wereld van verschil. Bovendien koos Zürn haar eigen muzen, onder anderen 

de witte man, die een cruciale en curieuze functie vervult. Deze muze/inspiratiebron 

van Zürn is een interessant intellectueel en kunstzinnig weerwoord op de Alice in 

Wonderlandromantiek die destijds hoogtij vierde. Door deze aspecten in Zürns leven 

en werk te belichten wil ik laten zien dat Zürns oeuvre bewijst dat een uitzondering op 

de regel mogelijk was.

Verstrengeling vrouw en waanzin

Ieder die zich over het werk en leven van Unica Zürn buigt en bekend is met het 

gegeven dat Zürn wel eens in een waanwereld verkeerde, komt vroeg of laat het in 

de westerse cultuur populaire vrouwbeeld van de dromerige wereldvreemde jonge 

vrouw tegen. Dit concept speelt in de beeldvorming over Zürn en haar werk een grote 

rol.

In de film van Friederike Beck (1994) over Unica Zürn, bijvoorbeeld, is Zürn een 

jonge mooie vrouw die letterlijk en figuurlijk achter haar collega-kunstenaar en 

levenspartner Hans Bellmer aan hobbelt, alsof ze elders is met haar gedachten. Een 

vrouw die, dromerig op bed liggend, zo nu en dan dicht of tekent wat haar in die 

andere wereld invalt en toevalt. Deze jonge dame staat niet met beide benen op de 

grond. Zij leeft in haar eigen universum, in een fantasiewereld. Haar makke ligt in de 
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liefde en dat begon al in haar kindertijd. Een gefantaseerde wals met alle mannen die, 

levenslang soms, in haar fantasie rondspookten - de witte man, de vader en de indiaan 

- vormt het romantische hoogtepunt van de film. Het is een filmische vertaling van de 

beeldvorming die in de secundaire literatuur over Zürn overheerst. Dit vrouwbeeld is 

uiterst geliefd, maar het verheldert Zürns oeuvre niet. Bovendien past Zürn er niet in.

Das Buch der Liebe (1916) van Marie Eugenie della Grazie (1864-1931) vertolkt dit 

hoogromantische vrouwbeeld fabelachtig. De hoofdpersoon is een schoonheid, zo 

puur als maar mogelijk is. Vol overgave legt zij haar ziel en zaligheid in de liefde. Eerst 

is er haar liefde voor Christus met wie zij een mythisch verbond sluit, daarna voor 

haar echtgenoot die ze voor meer dan honderd procent toegewijd is, en dan voor 

haar kindje. Ze leeft in een enorme, zelfgecreëerde roze wolk van absolute liefde en 

eeuwige trouw. Dat is uit angst voor haar moeders lot: bedrogen te worden in de liefde 

en voor eeuwig teleurgesteld zijn. Haar eigen leven moet daarom in het teken van 

opperste tevredenheid en gelukzaligheid staan. Om dat te bewerkstelligen moet de 

bezoedelde, beangstigende buitenwereld volledig worden buitengesloten, en dat lukt 

haar natuurlijk niet. De echtgenoot, die God openlijk schoffeert en Romantici verguist 

- zoals haar broertje en zijn vriend die een onbeantwoorde liefde voor haar koestert 

en sublimeert - laat zich verleiden door een andere vrouw, waardoor haar wereld 

langzaam maar zeker instort.

Zürn valt niet samen met dit beeld van de wereldvreemde jonge schone, deze 

schoonheidlievende en schoonheidscheppende vrouw, waarmee niet is gezegd dat 

alle trekjes ervan haar vreemd waren. Zürn had Das Buch der Liebe gelezen en ervan 

genoten: geweldige, pure kitsch vond ze het!11 Zo wereldvreemd was Zürn dus ook 

weer niet, en ze was ook geen jong mooi onervaren blaadje aan een boom. Ze was 

in haar creatiefste periode tussen de veertig en vijftig jaar oud en was allang op de 

grond beland.

Zürns zwijgzaamheid is wel legendarisch. Eén van de prozaïsche redenen daarvoor 

was dat haar Frans tekort schoot om in een Franstalig intellectueel gezelschap 

volwaardig te kunnen participeren; ze verkoos daarom een waardig afzijdige rol boven 

een onwaardig deelnemende. Ze realiseerde zich dat zij, mede ten gevolge van de 

medicatie die zij innam of toegediend kreeg, steeds meer met deze rol vergroeide.

Het beeld van de psychisch lijdende vrouw wier leven door een tekort aan liefde 

teveel in het teken van de liefde staat, een vrouw die zich aan dromerijen overgeeft en 

uit gebrek aan contact met de werkelijkheid haar emoties irreëel dramatisch uitleeft, 

is zeer dominant en populair, vooral als ze jong, mooi en excentriek is. Dit beeld van 

de psychisch lijdende vrouw die realiteitszin ontbeert, vloeit vaak ongemerkt over in 

het romantische beeld van de gestoorde kunstenaar. Van Gogh stellen velen zich ook 
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voor als een getormenteerde, wereldvreemde schoonheidlievende en schoonheid- 

scheppende jonge man. Het kleine maar fijne verschil in de beeldvorming over Van 

Gogh en Zürn is dat hem, zoals een man betaamt, een meer geproportioneerd en 

aards verlangen naar liefde wordt toegedicht.

Kunst en kunstenaar: (g)een één-op-één-relatie

Een groot obstakel voor de verwezenlijking van een andere kijk op het leven en 

werk van Unica Zürn geldt de veronderstelling dat een kunstenaar een ongeschapen 

“schepper”, zonder banden of wortels12 is. Het ideaal van de vrije, totaal onafhankelijke 

kunstenaar is oud en nog springlevend. De kunsthistorici Rudolf en Margot Wittkower 

trachtten al in 1963 tegenover dit ideaal een realistischer beeld te zetten en toonden 

aan dat cultural trends have a determining impact on the formation and development of character.13 

Ook de socioloog Pierre Bourdieu bekritiseerde dit kunstenaarsideaalbeeld, aan de 

hand van “het geval” Gustave Flaubert (1821-1880). Hij wees erop dat een kunstenaar 

in een specifieke maatschappelijke ruimte leeft en dat zijn/haar mogelijkheden en 

beperkingen, ook de imaginaire, met die ruimte samenhangen.

De idee dat kunst een rechtstreekse uiting van de psyche van de kunstenaar is, 

is een geliefd kunstconcept dat bijvoorbeeld zijn weg vond in de gedachte: kunst is de 

allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie (Willem Kloos, 1859-1938). Kunst 

is een mirror-image of its creator14, een spiegel van de ziel. Dit kunstconcept bestaat nog 

maar betrekkelijk kort, sinds het einde van de achttiende eeuw. Sinds het einde van de 

negentiende eeuw spitste de aandacht zich toe op het onbewuste van de kunstenaar. 

Kunstenaars, psychiaters, onder wie psychopathologen en later ook psychoanalytici, 

wedijverden met elkaar om hun kennis van het onbewuste te vergroten. Allen hoopten 

via de taal en de beeldtaal van kinderen, mediums en geesteszieken hun inzicht in dat 

onontgonnen terrein te verdiepen.

De discussie over en het onderzoek naar het onbewuste bereikten in Zürns milieu 

een hoogtepunt en waren medisch, filosofisch en/of esthetisch van aard. Er was sprake 

van een unieke samenwerking tussen kunstenaars en medici. De ideeënuitwisseling 

lag op een uitzonderlijk hoog intellectueel en kunstzinnig niveau. Beide groepen 

waren zeer goed in elkaars vakgebied ingevoerd en blonken uit in experimentele durf 

en theoretische vernieuwing. En het allerbelangrijkste: men veronderstelde in het 

algemeen niet blindelings dat kunst een glimp van het onbewuste prijsgaf, maar men 

onderzocht de veronderstelling. Meningsverschillen kenmerkten het debat dan ook 

veel sterker dan consensus.
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Het kunstenaarsconcept van de ongebonden kunstenaar leidt samen met het 

begrip van kunst als window on the mind, ondanks tegengeluiden, een tierig leven in 

kunst- en literatuuranalyses. Dit geldt met name als er bij de kunstenaar sprake is 

van psychische problematiek. De combinatie van deze voorkennis en dit kunst- 

en kunstenaarsbegrip is kenmerkend voor de medische, psychoanalytische en 

psychologische manieren van beschouwen. Het nadeel van de “doktersogen” is dat 

er eenzijdige beelden ontstaan, zoals van Zürns beeldende kunst. Men ziet immers 

alle aspecten en dimensies die niet direct voor de medische en psychische diagnose 

relevant zijn over het hoofd.

Het doel van deze studie is, in de woorden van Michel Foucault: ten langen leste 

te zeggen wat daarginds in stilte was uiteengezet.15 Niet wat Zürn in stilte binnenkamers 

totaal afgesneden van de buitenwereld heeft vormgegeven, maar wat zij alleen, 

binnenkamers, heeft gecreëerd, gesitueerd in een specifieke cultuurhistorische 

configuratie, temiddenvan kunstenaars, schrijvers, filosofen en psychiaters die 

letterlijk of figuurlijk voor korte of langere tijd in haar binnenruimte vertoefden, en haar 

perspectief in meer of mindere mate beïnvloedden.

Het streven is oog te krijgen voor wat Zürn in woord en beeld aan het licht bracht, 

ondanks de beperkingen die haar vrouw-zijn en haar psychische nood met zich 

meebrachten. Linda Nochlin, de moeder van vrouwenstudies kunstgeschiedenis, 

formuleerde in een interview met een Duits kunsttijdschrift eenzelfde kritiek op de 

receptie van de beeldende kunst van Eva Hesse (1936-1970). Deze zou geheel in 

het teken van vrouwenleed, hersenaandoening en vroege dood staan. Haar leven en 

werk zouden gekenmerkt zijn door haar vrouw-zijn, haar ziekte (diagnose in 1969: 

hersentumor), echtscheiding, de zelfmoord van haar moeder op tienjarige leeftijd, en 

de vlucht voor de nazi’s. Nochlin zag Hesse echter niet alleen als een slachtoffer van 

de omstandigheden, en haar beeldende kunst als een getuigenis daarvan, maar als 

een beeldend kunstenares die zich verhield tot de Minimal Art en daarop een uniek 

en eigenzinnig weerwoord gaf. Nochlins onverbloemde commentaar luidde: (…) ich bin 

mit vielen Interpretationen ihres Werks nicht einverstanden. Die Vorstellung von der Krankheit, die ich nie 

darin gesehen habe! (...) Diese ständige Verwechslung ihres Hirntumors mit ihrer Arbeit! Ich habe Hesses 

Arbeit immer als bewußtes Infragestellen der Reinheit und Körperlosigkeit des Minimal gesehen: es geht 

um Körper, verborgene Körperteile und bestimmte Dinge, die als häßlich oder unsauber gelten, wobei 

ich sagen würde, daß es dabei weniger um Hesses Weiblichkeit als um ihre Marginalität als Frau geht, 

darum, daß sie als Frau außerhalb des Zentrums steht. (...) und von der Position der Andersartigen kann 

sie eine skulpturale Kritik der minimalistischen Reinheit und Geometrie formulieren.16

Zürn toetste zich in haar beeldende en literaire werk mijns inziens, zoals Hesse 
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volgens Nochlin, aan de inzichten die in haar cultuurhistorische context voor juist, 

zinvol en geestverruimend doorgingen, stelde die naar eigen inzichten bij en gaf 

die vervolgens in woord en beeld vorm. Zürn nam absoluut geen centrale positie in 

haar cultuurhistorische milieu in; ze stond aan de zijlijn. Het is juist dit standpunt dat 

Zürns perspectief interessant maakt. De uitdaging is te onderzoeken, om Nochlin een 

tweede keer te citeren, waarin Zürn wèl is geslaagd, ondanks alles; The miracle is, in 

fact, that given the overwhelming odds against women, or blacks, that so many of both have managed 

to achieve so much sheer excellence, in those bailiwicks of white masculine prerogative like science, 

politics, or the arts.17

Een ander doel vereist een andere middel, een ander kunstconcept. Daarvoor 

schaar ik me achter een van de grootvaders van de kunstgeschiedenis, de 

cultuurhistoricus Aby Warburg (1866-1929). Hij was ervan overtuigd dat de 

toeschouwer helemaal geen directe toegang tot de kunst, het onderzoeksobject, 

heeft. Warburg pleitte daarom voor Mnemosyne beeldatlassen om verloren gegane en 

complexe cultuurhistorische betekenissen zichtbaar te maken, om het geheugen op te 

frissen. Alleen door om het object heen te cirkelen, sporen na te trekken, verbanden te 

leggen, door in het “daar en destijds” heen en weer te gaan, door de betekenisgeving 

niet in het (kunst)object maar tussen de objecten te zoeken, zou de onderzoeker er 

enig zicht op kunnen krijgen en zou iets van de cultuurhistorische betekenis in het oog 

springen.18

Deze visie op kunst, dat de betekenis ervan niet in het kunstobject besloten ligt, 

maar dat het object alleen betekenis krijgt in relatie tot de kunst en cultuur waartoe 

het zich verhoudt, heeft de methodiek van deze studie bepaald. Er is gekeken en 

gezocht naar dwarsverbanden tussen Zürns beeldende kunst en literatuur, én tussen 

haar oeuvre en de kunst, literatuur, psychoanalytische theorieën en psychiatrische 

inzichten die zij tot voorbeeld nam, die zij wikte en woog en soms weer als ongewenst 

of onhaalbaar opzij legde.

Openbaring van een geestesziekte in viervoud

De verstrengeling tussen Zürns “waanzin” en oeuvre is ingewikkeld, ingewikkelder 

althans dan verondersteld door haar interpretatoren. Om voor deze complexiteit oog 

te krijgen, stel ik voor vier verschillende betekenissen van de openbaring van Zürns 

geestesziekte te onderscheiden.

De eerste en meest voor de hand liggende betekenis is het manifest worden 

van haar ziekte. In deze betekenis manifesteerde Zürns geestesziekte zich in 
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1960, alhoewel over de aard en de graad ervan veel onenigheid bestaat en 

hoogstwaarschijnlijk nooit eenduidigheid zal ontstaan. De tweede betekenis geldt de 

opvatting dat Zürns beeldende kunst door haar geestesziekte is getekend en dat deze 

zodoende tekenen en zelfs voortekenen van haar psychische stoornis vertoont. Deze 

betekenis is in de tijd wisselend aan haar oeuvre toegekend; tijdens Zürns leven door 

sommigen, laat in haar leven door haarzelf en postuum door vele interpretatoren. De 

derde betekenis van de openbaring van Zürns geestesziekte is dat die geestesziekte 

voor Zürn zelf een openbaring, een eye opener, was. Haar hallucinaties maakten 

iets van het onbewuste zichtbaar dat anders onkenbaar en onzichtbaar zou zijn 

gebleven. Deze derde betekenis is een afgeleide van de idee dat kunst iets van de 

psyche, het onbewuste, “van de wereld achter de spiegel” kan prijsgeven. Zoals uit 

alle hoofdstukken zal blijken, leefde deze kunstopvatting bij Zürn en de haren heel 

sterk. Waanzin was daarvoor helemaal geen vereiste, maar vanwege de meer dan 

gewone toegang tot het onbewuste in zekere zin een benijdenswaardige staat. Kunst 

als eye opener en waanzin als openbaring ligt in deze betekenis van de kunst van Zürn 

en de haren gevaarlijk dicht tegen elkaar aan. De laatste en vierde betekenis van de 

openbaring van een geestesziekte is dat Zürn aan haar ervaringen openbaarheid gaf, 

ze publiek maakte.

Met behulp van deze vier betekenissen van de openbaring van een geestesziekte is 

het mogelijk Zürn en haar oeuvre te bevrijden van de één-op-één relatie met waanzin. 

Het schept ruimte voor een rijker en gedifferentieerder beeld van haar beeldende 

en literaire werk. Het maakt bovendien mogelijk de verstrengeling tussen kunst, 

surrealistische kunst, vrouw en waanzin historisch te nuanceren en te beseffen dat 

er in de kunst en literatuur geen verschil tussen denkbeelden en waandenkbeelden 

bestaat, dat dit verschil daarbinnen juist ter discussie staat en dientengevolge keer op 

keer aangevochten wordt. Zürn en de haren trachtten dit verschil tussen denkbeelden 

en waandenkbeelden op te heffen en de wijze waarop is indrukwekkend. Hun 

“spreken” getuigt van een voorbeeldige openheid, veelstemmigheid, belezenheid en 

stoutmoedigheid.

Beeldvorming

Hoofdstuk 2: Also sprach Unica Zürn, geeft een overzicht van de interpretaties van 

Zürn en haar werk, toegespitst op de opvattingen over haar beeldende kunst. De 

eerste twee betekenissen van de openbaring van een geestesziekte domineren dit 

hoofdstuk. De teneur van de Zürnreceptie is dat Zürn een psychisch lijdende vrouw 
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zonder realiteitszin was, die in een fantasie- of waanwereld probeerde te overleven en 

dat hiervan in Zürns kunst en literatuur sporen herkenbaar, traceerbaar en herleidbaar 

aanwezig zijn. Zürns kunst is binnen de twee betekenissen van de openbaring van 

een geestesziekte een trieste geschiedenis. Dit is de Zürnreceptie in een notedop en 

in grote en grove lijn en daarmee sla ik de nuances, tegengeluiden en diversiteit die 

de Zürnreceptie ook kenmerkt natuurlijk dood. Deze rijkdom hoop ik in het volgende 

hoofdstuk over de secundaire literatuur over het beeldende werk van Unica Zürn 

meer recht te doen en meer ruimte te geven.

Context

De derde en vierde betekenis van de openbaring van een geestesziekte zijn mijns 

inziens voor een begrip van Zürns oeuvre van groter belang dan de eerste twee.

Het eren van de waanzin en de waanzinnigen kenmerkte Zürns cultuurhistorische 

milieu. De artsen en kunstenaars die Zürn had leren kennen, waren extreem 

gepreoccupeerd met de exploratie van het onbewuste, preciezer gezegd: van dat 

wat voorbij het bekende en bewuste gaat. Allen beijverden zich ontdekkingen te 

doen: door zich te bekwamen in de écriture automatique, zichzelf in trance te brengen 

of bij zichzelf een psychose te veroorzaken en hiervan getuigenis af te leggen, door 

schrifturen van waanzinnigen te bestuderen, door kunst van waanzinnigen op te 

sporen, te verzamelen, tentoon te stellen en te promoten. De psychose was de 

ultieme terra incognita. Met hun kunst en met behulp van de schrifturen, maaksels of 

kunst van psychoten, gezien als de meest pure vorm van écriture automatique, hoopten zij 

een glimp op te vangen van een wereld waartoe men tot dusverre geen toegang had. 

Zürn indentificeerde zich met deze honger naar nieuwe kennis en beelden, die zijn 

oorsprong heeft in de kunstopvatting dat kunst een spiegel van de ziel is.

Het gaat om een specifieke cultuurhistorische situatie waarin over het primaat van 

vier verschillende typen kunst werd gestreden: surrealistische kunst, art autre, art brut en 

psychopathologische kunst. Deze context heeft de bestaansvoorwaarden voor Zürns 

beeldende kunst geschapen. Het was in cultuurhistorische zin een zeer gunstige 

context. Alhoewel mannen de toon aangaven, mochten vrouwen, autodidacten 

en voor gek verklaarden uit volle borst meezingen. De keerzijde van dit ruime 

cultuurhistorische onthaal was dat Zürn en haar beeldende kunst aan de bestaande 

ideeën over kunst, vrouw en waanzin werden gemeten. Voor een vlekkeloze invoeging 

was Zürn echter niet volgzaam genoeg. Zürns beeldende kunst bevindt zich zodoende 

op een kruispunt, zoals ik in dit proefschrift aantoon. Deze cultuurhistorische positie 
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maakt Zürns beeldende kunst uniek. Ze werpt omgekeerd ook licht op de grenzen en 

beperkingen van deze vier typen kunst.

In hoofdstuk 3: Ich habe oft eine furchtbare Lust nach verbotenen Augen … (Unica Zürn), 

staat deze context op de voorgrond en verschuiven Zürns persoon en werk naar de 

achtergrond. In de daarop volgende hoofdstukken staan Zürns beeldende en literaire 

werk voorop en de kunst, literatuur en theorieën van anderen op de tweede plaats. 

Het feit dat de cultuurhistorische schets voorop in de vertelling staat, wekt de indruk 

dat Zürns “context” een vooraf historisch gegeven is. In werkelijkheid kreeg deze pas 

tijdens het onderzoeksproces langzaam en onomkeerbaar gestalte.

Het feit dat surrealistische kunst, art autre, art brut en psychopathologische kunst 

het licht konden zien en aan zeggingskracht niet of nauwelijks hebben ingeboet, 

wekt de indruk dat in de westerse cultuur een verstrengeling van kunst en waanzin 

is toegestaan. Niets is minder waar. Binnen de kunst worden de grenzen tussen 

kunst en waan(zin) verkend, bekritiseerd, verlegd of gebruuskeerd, maar het 

canoniseren gebeurt pas nadat specialisten die beroepshalve denken te weten wat 

wel en geen waanzin is: psychiaters, psychoanalytici en connaisseurs, onderscheid 

hebben gemaakt. Deze scherprechters springen voor menig kunstenaar die de 

grenzen van normaliteit van hun tijd overschreden in de bres. Georges Bataille 

(1897-1962) bijvoorbeeld, werd na zijn dood in 1964 door Roland Barthes te hulp 

geschoten. In een mooi essay over L’Histoire de l’oeil concludeerde hij met behulp 

van de literatuurwetenschap onomwonden: L’Image de Bataille est cependant bien plus 

concertrée; ce n’est pas une image folle, ni même une image libre, (...).19 Hans Bellmer kreeg in 

1967 ondersteuning uit de psychoanalytische hoek. De psychoanalyticus René Held 

stelde met behulp van de psychoanalyse met zekerheid vast: Bellmer a certainement été 

dans la réalité un grand tourmenté mais sûrement pas - on le sait - un tourmenteur.20 De lezer en 

toeschouwers konden gerust zijn.

De hoop en het geloof dat de kunst van het “automatisch schrijven” goed en 

psychotische kunst het beste, een kijk in het domein van de geest verschaft, leven tot 

op de dag van vandaag. Eveneens het besef dat het een utopie is. David Maclagan 

bijvoorbeeld ageerde, mijns inziens terecht, fel tegen dit hardnekkige idee. Hij noemde 

het een mythe, een fantasie, een behoeftebevrediging.21 Tussen geest en kunst 

ligt altijd een wereld van verschil. Onvermijdelijk spelen transpositie, manipulatie, 

achtergrond en context mee, zelfs in de creaties van gedrogeerden en psychoten.

De Westeuropese cultuur is weliswaar geïnteresseerd in het bijstellen en oprekken 

van de grenzen tussen kunst en waan(zin), maar een grens moet er zijn. De waan(zin) 

is tot een onduidelijke grens in de kunst toegestaan en zelfs gewenst, maar bij 
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grensgevallen doemt onmiddellijk de vraag op of het om kunst of waan(zin) gaat. 

Klaus Albrecht Schröder signaleerde dat uit angst om dit onderscheid te moeten 

maken de interactie tussen kunst en waan(zin) genegeerd en ontkend wordt.22 Deze 

ontkenning of negatie verklaarde hij met een sterk historisch besef van, en angst voor, 

de nationaal-socialistische etikettering entartete Kunst. Vooral in Duitsland en Oostenrijk 

zou kunst van geesteszieken bewust buiten het kunstcircuit gehouden worden en 

zou de neiging bestaan bij twijfel fervent aan te tonen dat er aan kunst die vanuit een 

traditioneel standpunt te discutabel is, niets waanzinnigs is. Op deze manier zouden 

geestelijk gezond en geestelijk gestoord, normaal en abnormaal, kunst en gekkenwerk 

veilig, gemakkelijk, maar irreëel uit elkaar gehouden kunnen worden.

Muze 1: Hans Bellmer

Geen van de vier betekenissen van de openbaring van een geestesziekte spelen 

een rol in hoofdstuk 4: Der großäugigen Blick des kleinen Mädchen … (Unica Zürn), het 

eerste van drie hoofdstukken over Zürns beeldende en literaire werk. In de periode 

die het hoofdstuk beslaat, 1953-1956, heeft Zürns geestesziekte zich nog niet 

gemanifesteerd en kon zij de waanzin dus nog niet als een eye opener ervaren, er 

geen getuigenis van afleggen en vertoonde haar beeldende kunst “daar en destijds” 

nog geen teken van waanzin. Leidend thema van dit hoofdstuk is het vertrouwen in 

kunst als mirror image van het onbewuste, die verdrongen, verboden en verschoven 

drijfveren, fantasma’s of kennis van de schepper aan het licht brengt, die vanuit 

traditioneel en conservatief standpunt het licht niet mogen zien. 

Dit hoofdstuk beschrijft de eerste fase van haar kunstenaarscarrière; hoe Zürn 

zich van jongs af aan tot de “kunsten” aangetrokken voelde en zich in de kringen van 

“waanzinnige” kunstenaars het meest thuis voelde en tot creëren kwam, eerst in 1949 

in Berlijn, en daarna vanaf eind 1953, samen met de surrealistische kunstenaar Hans 

Bellmer in of buiten Parijs. De beeldend kunstenares Unica Zürn kwam onder het 

toeziend oog van Bellmer tot leven, maar tussen 1953-1956 ontwikkelde zich tussen 

deze twee geestverwanten ook een verschil in zienswijze. De nadruk ligt op het thema: 

“het meisjesoog” op de wereld die zich aan haar voordoet. Dit thema geeft zicht op 

overeenkomsten en verschillen tussen Zürns en Bellmers imaginaire wereld in het 

algemeen, en tussen hun beeldende kunst in het bijzonder.

De biografische schets beperkt zich tot die aspecten van haar leven die direct of 

indirect van invloed zijn geweest op haar kunst of op kunstenaarsleven. Voor de 
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biografische schets is geput uit Zürns oeuvre, uit correspondentie van Zürn en 

Bellmer, uit interviews en medische dossiers, archieven en secundaire literatuur over 

het leven en werk van Zürn, Bellmer, Henri Michaux (1899-1984) en vele anderen. 

Zürns woorden hebben in dit proefschrift dezelfde functie en hetzelfde gewicht als de 

woorden van alle kunstenaars, schrijvers, filosofen en psychiaters die aan het woord 

komen. Allen verwoorden in hun geschriften een bepaalde kijk op de woorden en 

de dingen. Feitelijk, wat betreft gebeurtenissen, spreken de bronnen eenstemmig en 

geven geen reden tot zorg over de juistheid van historische data. Veel belangrijker 

voor Zürns leven en werk zijn echter de perspectiefverschillen waarvan hun woorden 

en beelden getuigen.

Zürns woorden bevatten spelfouten. De Ringel-s komt in Zürns proza, anagrammen 

en correspondentie niet voor. Namen schrijft ze ook consequent onjuist; Hermann in 

plaats van Herman Melville. Ook verhaspelt ze soms de Franse naam Rabain in Rabin. 

Niet in de periode die dit hoofdstuk beslaat, maar na 1956 schreef Zürn soms in het 

Frans, en die spelling beheerste zij in tegenstelling tot de Duitse, niet. Elke zin die ze 

in het Frans schreef, bevat spelfouten. Zürns woorden zijn met spelfouten, zonder 

correcties en zonder de waarschuwing “sic”, overgenomen uit de geciteerde bron, 

bijvoorbeeld een in (pen)tekening ingeschreven tekst of een citaat uit haar proza of 

brieven. Voor zover de citaten in de achtdelige Unica Zürn: Gesamtausgabe (1988-2001) 

zijn te vinden, volg ik deze publicatie. De redactie hiervan is echter niet consequent; 

soms zijn de teksten van Zürn geredigeerd en dus op spelfoutjes geredigeerd, maar 

meestal niet. Deze inconsequentie is in de geciteerde Zürn-citaten terug te vinden. 

De spelfouten verhelderen ondermeer de communicatiestoornissen tussen Zürn en 

haar Franse artsen. De spelfouten doen echter geen afbreuk aan wat Zürn in woord 

en beeld uitdrukte.

Muze 2: de witte man

Het vijfde hoofdstuk: Ins Weisse schwimmen, um endlich das weisse Bild … zu sehen? (Unica 

Zürn), bespreekt een thema dat Zürn in de periode 1957-1966 in haar beeldende 

kunst en haar literatuur veelvuldig heeft verbeeld en verwoord: de ontmoeting met de 

man in jasmijn c.q. de ontmoeting met de witte man. In zeer veel Zürninterpretaties 

vervult dit thema een sleutelrol. Ook in dit hoofdstuk.

De ontmoeting met de witte man is, in mijn interpretatie, een in woord en beeld 

geformuleerde kritiek op een cruciaal thema van het surrealistische gedachtegoed: de 
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ontmoeting met de amour fou. De witte man is in dit opzicht een muze, een mannelijke 

muze, en bovendien een type dat neerkeek op de psychoanalytisch-surrealistische 

inzichten en opkeek tegen de ziens- en denkwijzen van mystici. Zoals een ontmoeting 

met de amour fou betaamt, gaf die ontmoeting een beslissende wending aan Zürns 

werk en leven.

Van de vier betekenissen van een openbaring van een geestesziekte spelen alleen 

de eerste en vierde betekenis in het staartje van dit hoofdstuk een rol, namelijk in het 

deel over de laatste versie van de ontmoetingsthematiek in Der Mann im Jasmin, het boek 

waarin Zürn van de manifestatie van haar geestesziekte getuigde.

Met dit hoofdstuk laat ik de cultuurhistorische verankering zien van Zürns denk- en 

wensbeelden, met name in buitenwesters gedachtegoed dat in de kunst en literatuur 

daar en destijds veel gehoor vond.

Muze 3: de waanzin

In het slothoofdstuk: Man soll das tun, was einen besessen macht ... (Unica Zürn) spelen 

alle vier betekenissen van de openbaring van een geestesziekte een rol. De eerste 

betekenis bepaalt de periode die dit hoofdstuk beslaat: 1960-1970. De tweede 

betekenis: dat Zürns kunst trekken van haar geestesziekte zou vertonen, speelt op 

de achtergrond een rol, omdat velen met “doktersogen” naar Zürns oeuvre gingen 

kijken. De derde en vierde betekenis: de idee dat waanzin een ongekend fascinerend 

universum openbaart en de getuigenis daarvan een bijdrage levert aan kennis over het 

onbewuste, de psychose en de psychiatrische patiënt, hebben naar mijn overtuiging 

in de totstandkoming van Zürns oeuvre een meer construerende rol gespeeld dan de 

eerste twee betekenissen. De rode draad in dit hoofdstuk is de kunstopvatting die 

aan de derde betekenis ten grondslag ligt, de culturele beeldenhonger, het verlangen 

in de kunst of middels (kunst)technieken grenzeloos over grenzen te gaan, de blik 

ongehoord en ongekend te verruimen en van andere en nieuwe perspectieven te 

proeven. 

Zürns leven en werk zijn verbonden met haar geestesziekte, één geworden. Een 

belangrijke reden daarvoor is dat Zürn van haar geestesziekte geen geheim maakte. 

Zürn verzweeg of verdoezelde haar psychiatrische opnames niet, integendeel. Vele 

tekeningen zijn prominent gesigneerd, met de naam van de psychiatrische inrichting 

erop. Met name dit corpus is bijeen en intact gebleven. Rond 1965 nam Zürns plan om 

over haar ervaringen met haar geestesziekte te schrijven vaste vormen aan. Der Mann 
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im Jasmin verkreeg nog enkele appendices in de vorm van Zürns beschrijvingen van 

latere opnames. Zonder Zürns wens actief te participeren in de dialoog over “kunst 

en waanzin” zouden haar prozateksten over haar ervaringen met psychoses en de 

psychiatrische praktijk niet zijn geschreven. Zürn maakte haar ervaringen met haar 

geestesziekte nadrukkelijk openbaar, vanuit de wens tot kennisuitwisseling.

Zürns beeldende kunst is een bijzonder sterk staaltje van écriture automatique. Enig 

in zijn soort, met een onmiskenbaar persoonlijke vorm en een eigen- en eigenzinnige 

inhoud. Omdat Zürns leven en werk zo sterk in het licht van de waanzin staan, wekt 

Zürns beeldende kunst de indruk geheel onbewust of in de waan tot stand te zijn 

gekomen. Soms past ze in het beeld dat van psychotische of schizofrene kunst 

bestaat, maar bij het vaststellen van deze overeenkomst mag niet worden vergeten 

dat alle kunstenaars, schrijvers en psychiaters met wie Zürn contact had zeer goed op 

de hoogte waren van de (stijl)kenmerken van psychopathologische c.q. schizofrene 

kunst, inclusief Zürn zelf. De vorm en inhoud van haar beeldende kunst zijn niet 

puur uit Zürns onbewuste ontsproten, maar zijn beide mede gevoed, gestuurd en 

gevormd door haar culturele bagage en haar cultuurhistorische context. Zürns 

beeldende kunst had zich niet kunnen ontpoppen zonder haar identificatie met het 

kunstenaarsstreven het onbewuste te ontsluiten en haar bekendheid met de daarvoor 

geëigende kunstenaarstechnieken. Haar psychoses hebben op de totstandkoming van 

haar oeuvre niet of nauwelijks invloed gehad.

Geen plek, nergens

Het is de cultuurhistorische dimensie die Zürns oeuvre ver boven het niveau van een 

ziektebeeld uittilt en tot een uniek cultuurhistorisch document maakt. Zürn zocht in 

haar kunst en met haar kunstenaarsleven naar een thuisland met geestverwanten en 

dacht dat ook gevonden te hebben. Zürn raakte echter ontgoocheld, voor het eerst in 

1960 en definitief na 1966. Zürn ervaarde dat aan het kunstenaarsideaal van grenzeloos 

over de grenzen gaan, indirect toch talrijke sociaal-culturele grenzen werden gesteld. 

Een eigen en geëigende plek in het kunstenaarsparadijs zat er voor haar niet in. Voor 

een eervolle plek temidden van de officiële surrealistische, art autre -kunstenaars 

overschreed Zürn als psychiatrische patiënt de grenzen tussen “kunst en waanzin” 

teveel, voor een plek temidden van de art brut- en psychopathologische kunstenaars 

weer te weinig. Het is een andere eer die haar toekomt: de eer een oeuvre te hebben 

geschapen dat een eigen en eigenzinnige plek inneemt en vanuit haar unieke positie 
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bovendien nieuw en ander licht werpt op een cultuurhistorische context waarbinnen 

een ongekende en onomkeerbare culturele grensverlegging plaatsvond. Hiervoor oog 

te krijgen is een avontuur, en dat is aan de fijnheid en fijnzinnigheid van Zürns beeldende 

en literaire werk te danken. Mijn proefschrift is het verhaal van dit avontuur.
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2 Also sprach Unica Zürn

De secundaire literatuur over het beeldende werk van Unica Zürn

S lech te  ge tu igen  z i j n  voo r  de  mensen

ogen  en  o ren , wannee r  hun  z i e l en  van  hu i s  u i t  

n i e t  i n  s t aa t  z i j n  deze  t e  ve r s t aan . 1

Herac l i t u s

Met een schone lei beginnen, dat lijkt een paradijselijk uitgangspunt voor 

een cultuurhistorische analyse van de beeldende kunst van Unica Zürn. Deze 

begerenswaardige beginsituatie is natuurlijk niet gegeven. Alhoewel de beeldende 

kunst van Unica Zürn niet is gecanoniseerd, bestaat er over haar werk en leven een 

bloemrijke secundaire literatuur. De beeldvorming die daarin over haar werk en leven 

is ontstaan, is bijna niet meer van Zürns werk los te koppelen. Je gaat erin mee, of 

zet je ertegen af. Zowel de beeldende kunst van Unica Zürn, als de interpretaties 

van het werk en leven gaven aanleiding tot verzet, en hiermee was de idee geboren 

om binnen de kakofonie van interpretaties een ander geluid te laten horen, om als 

kunsthistorica het woord te nemen. 

Het oeuvre van Unica Zürn bestaat uit korte verhalen, hoorspelen, novellen, 

anagrammen, schilderijen, gouaches, pentekeningen, etsen en collages. Vooral 

haar literaire werk heeft de weg naar het publiek gevonden. Het meest bekend 

zijn de anagrammen en de prozateksten Der Mann im Jasmin: Eindrücke aus einer 

Geisteskrankheit (1977; in 1971 eerst in Franse vertaling L’Homme-Jasmin: Impressions 

d’une malade mentale2 verschenen) en Dunkler Frühling (1969). Beide zijn in het Frans, 

Nederlands en recentelijk in het Engels vertaald. Deze twee boeken dragen een sterk 

autobiografisch karakter. In Der Mann im Jasmin beschrijft Zürn haar ervaringen met een 

rond haar vierenveertigste jaar optredende geestesziekte, haar hallucinaties en reilen 

en zeilen in verschillende psychiatrische inrichtingen. In Dunkler Frühling beschrijft Zürn 

de manier waarop de overgang van haar kinder- naar haar jeugdjaren verliep, een 

periode waarin haar ontluikende seksualiteit werd verstoord en de eerste suïcidale 

neigingen zich voordeden. Naast Zürns anagrammen - literaire hoogstandjes - zijn 

deze twee meest bekend geworden boeken intrigerende literaire getuigenissen en 

enig in hun soort. Geen vrouw vóór haar had op vergelijkbare wijze haar ervaringen 

met psychoses en psychiatrische instellingen literair vormgegeven. Geen vrouw vóór 
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haar had met eenzelfde distantie een van seksualiteit en doodsdrift doortrokken 

kindertijd in zo’n ontnuchterende novelle vervat. 

Zürns literaire werk is door de publicatie van de Gesamtausgabe (deel 1 (1988), 

2 (1989), 3 (1991), 4.1 (1991), 4.2 (1998), 4.3 (1999), 5 (1989) en 6 (2001)) bijna geheel 

toegankelijk.3 Zürns beeldende kunst is daarentegen aan het publieke oog onttrokken. 

Het bevindt zich in de nalatenschap van haar dochter, in privé-verzamelingen, 

galeries (een deel van de nalatenschap bij Galerie Kaufmann in Basel), in het depot 

van een enkel museum en in moeilijk toegankelijke kunstcollecties: Collection de l’art 

brut in Lausanne, Collection ancienne du Centre d’étude de l’expression van de Clinique des 

maladies mentales et de l’encéphale van het Centre hospitalier Sainte-Anne in Parijs, 

The Menil Collection in Houston Texas, Daniel Filipacchi collection in Parijs en Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna (donatie van Arturo Schwarz) in Rome en in de Arturo Schwarz Collection 

of Dada, Surrealist and Pre-Surrealist Art in het Israël Museum in Jeruzalem. Het beeld 

van Zürns beeldende werk berust op reproducties, en daarin is het eenvoudigst te 

reproduceren werk oververtegenwoordigd.4

Zürns schilderijen, gouaches, pentekeningen, collages en etsen zijn geworteld in het 

surrealisme. Zij praktiseerde de surrealistische techniek van de écriture automatique, het 

automatisch schrijven, weergaloos. Ze ontwikkelde hiermee een eigen en eigenzinnig 

handschrift en buitte de mogelijkheden van deze techniek tot aan zijn grenzen uit. 

Zürns beeldende werk heeft een introvert karakter en is voor het grootste deel klein 

van formaat, waardoor het beter in bibliofiele uitgaven dan in musale presentaties tot 

zijn recht komt. Het is ook fascinerend en intrigerend bronnenmateriaal, getuigend 

van een cultuurhistorische situatie waarin een avant-gardistische elite poogde 

westerse opposities als normaal en abnormaal, bewust en onbewust, beschaafd en 

primitief, goed en slecht, kunst en knutselwerk te slechten en westerse traditionele 

ideeën over god, seksualiteit en het man-vrouwverschil af te breken. Zürns werk 

is een unieke erfenis van deze cultuurhistorische periode waarin autodidacten, 

dubbeltalenten en vrouwen binnen avant-gardekringen een ongekende kans 

kregen, waarin beeldend kunstenaars de markteisen van die tijd ongehoord tartten, 

waarin normaliteit welbewust met voeten werd getreden, waarin kunstenaars met 

psychiaters in dialoog waren, waarin de intelligentsia veelal meer interesse had in 

begaafde creatieve verschoppelingen dan de beschaafde upperclass. Zürn was kind 

van haar tijd en deelgenoot van een culturele avant-garde die zich liever associeerde 

met magie dan met rationaliteit, eerder met de waanzin dan met de rede, eerder met 

niet-westerse dan met Europese denkwijzen, eerder met Faust dan met god, eerder 

met het schuim der onderwereld dan met culturele grootheden. Zürns werk getuigt 
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van de uitzonderlijke mogelijkheid temidden van uiterst cultuurkritische geesten een 

kunstenaarsleven te leiden, naar eigen inzicht een eigen en eigenzinnige culturele 

stem te ontwikkelen. Tegelijkertijd laat het ook de grenzen zien van deze inspirerende 

cultuurhistorische situatie, van de uitsluiting en inperking die zij eerst als vrouw, later 

als gestigmatiseerde “geesteszieke” ondervond.

Unica Zürn was een autodidact en dubbeltalent: een fragiele stem tussen 

zwaargewichten. Haar professionele kunstenaarsleven was schoorvoetend 

begonnen in 1949 in Berlijn met het schrijven van korte verhalen voor Duitse 

dagbladen en hoorspelen voor radio. Zij bewoog indertijd in de kring van het avant-

gardistische kunstenaarscabaret Die Badewanne. In 1953 ontmoette Zürn in Berlijn de 

vijftien jaar oudere en in Parijs wonende Hans Bellmer, de surrealistische Duitse 

kunstenaar die met zijn Puppe - absurdistisch geconstrueerde erotische poppen, eerst 

als foto’s en later als object - berucht en beroemd is geworden. Als levensgezel van 

Bellmer leefde en werkte Zürn vanaf 1954 in Frankrijk, grotendeels in Parijs maar ook 

tijdelijk, in de zomermaanden, op het platteland of aan de kust van Frankrijk. Deze 

overgang naar Parijs, naar een intellectuele en kunstzinnige omgeving van meestal 

oudere surrealistische en dadaïstische kunstenaars, markeerde ook een overgang in 

haar artistieke werk. Zürn begon te experimenteren met de anagramkunst en begon 

ook te tekenen en te schilderen. Het schrijven van proza raakte enige jaren op de 

achtergrond, maar kwam gestaag weer terug.

Vanaf 1960 werd Zürn meerdere malen voor korte periodes opgenomen in 

psychiatrische klinieken, en één keer voor een langere periode. Tijdens, tussen 

en na de opnames bleef Zürn productief. In 1970 pleegde ze zelfmoord door vanaf 

een terras op de vijfde etage te springen. Tijdens haar leven heeft ze vrij regelmatig 

geëxposeerd en gepubliceerd, en niet op de meest onbelangrijke plaatsen, maar 

de aandacht die haar werk kreeg viel in het niet vergeleken met de aandacht voor 

dat van haar mannelijke en oudere collega’s zoals Hans Bellmer, Max Ernst (1891-

1976), Hans Arp (1887-1966) en Henri Michaux. Unica Zürns beeldende werk werd 

bijvoorbeeld niet met prestigieuze prijzen gelauwerd en niet met een retrospectief of 

een monografie bekroond, althans niet tijdens haar leven. Zürns roem kwam, zoals 

bij veel kunstenaars, postuum.

De Zürnreceptie begon schoorvoetend na de publicatie van L’Homme-Jasmin in 1971, 

maar pas goed na de publicatie van de originele Duitstalige versie: Der Mann im Jasmin: 

Eindrücke aus einer Geisteskrankheit. In de secundaire literatuur over het werk van Unica 

Zürn voeren psychiaters, psychoanalytici en door psychoanalyse geïnspireerde 

feministische literatuurwetenschappers de boventoon. Bijna allen tonen zich zeer 
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geïnteresseerd in de aard en de oorzaak van Zürns geestesziekte en concentreren 

zich zodoende op de relatie tussen haar werk en haar (vermeende) waanzin.5 In hun 

analyses figureert Zürn bijna altijd als een ziektegeval, als partner van Bellmer of 

als een creatieve vrouw die gek is geworden. In alledrie de opties is Zürn in meer of 

mindere mate een imprint, een stemloze, een getekende lege huls. Haar werk zou de 

invloed van haar waanzin en haar partner Bellmer op de problematische positie van 

creatieve vrouwen in onze cultuur in het algemeen demonstreren. Het is opmerkelijk 

dat men Zürn weinig of geen intellectuele en kunstzinnige vermogens toedicht. Haar 

geestesleven zou uitsluitend of voornamelijk zijn beheerst door een verstoord of 

gestoord liefdesleven. Dit mechanisme vond in de Zürnreceptie bijvoorbeeld zijn 

weerslag in de interpretatie van de man in jasmijn (de titelfiguur van het bovengenoemde 

boek) ofwel de witte man. Deze witte man bleek sterk tot de verbeelding te spreken. 

Hij wordt door Zürn met de letters H.M. in verband gebracht, en die staan voor 

de schrijver en beeldend kunstenaar Henri Michaux, maar ook voor de schrijver 

Herman Melville en Hotel Minerve. De witte man, in het Frans Homme Blanc, lijkt echter 

evenzeer naar Hans Bellmer te verwijzen. Deze iconografie intrigeerde menigeen en 

de oplossing van deze riddle of the sphinx wordt dan ook steevast in Zürns particuliere 

liefdesleven gezocht en gevonden. Als geestesgestoorde, partner van Bellmer en 

vrouw veronderstelde men eerder een monoloog dan een dialoog, eerder een 

beperkt referentiekader dan een rijke cultuurhistorische context, eerder wartaal dan 

zingeving, eerder invloed dan inbreng.

Binnen de psychoanalytische en literatuurwetenschappelijke interpretaties 

functioneerde Zürns beeldende kunst veelal als aanvullend bewijsmateriaal voor 

gestelde medische, sociaal-psychologische en sociaal-culturele diagnoses. De 

beperkte aandacht die Zürns beeldende kunst in de secundaire literatuur kreeg, 

is sterk gekleurd door voorkennis en gericht op herkenning. Aan Zürns beeldende 

kunst an sich werd dan ook nauwelijks cultuurhistorische betekenis gehecht. Zo kon 

men verzuchten: As one might expect, the drawings have no referents or significata.6

Naar mijn stellige overtuiging is Zürns beeldende - net als haar literaire - werk 

echter rijk aan betekenis en culturele referenties en was Zürn een intellectuele en 

kunstzinnige vrouw die met de voor haar relevante cultuurhistorische context in 

dialoog is. De culturele referenties in haar werk worden in de secundaire literatuur 

niet alleen onderbelicht of niet onderkend, maar ook geblokkeerd door de bestaande 

beeldvorming over haar leven en werk. Om zicht op de iconografie, ontwikkeling, 

thematiek en betekenisgeving mogelijk te maken, om ruimte te maken voor een 

cultuurhistorische analyse van met name het beeldende werk van deze - in Bellmers 

woorden - gecultiveerde vrouw, is het perspectief van mijn cultuurhistorische analyse 
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niet gericht op de tragische kanten van Zürns leven maar op de culturele betekenis 

van haar werk. Met een overzicht van de secundaire literatuur in de Zürnreceptie wil ik 

aantonen dat deze invalshoek niet de meest gangbare, maar wel een vruchtbare, is.

Psychiatrisch geschil

Als Zürn enigszins buiten de invloedssferen van Bellmer wordt gedacht, is Zürn 

eerst en vooral een geesteszieke. Binnen deze optie is de literatuur gefocust op 

het ziektebeeld en gaat de aandacht voor Zürns werk uit naar het onderstrepen of 

ondergraven van de medische diagnoses. 

Over de aard en graad van Zürns geestesziekte bestaat tot op de dag van 

vandaag geen overeenstemming. Postuum werd alsnog geprobeerd deze te 

verkrijgen. Der Mann im Jasmin werd in 1977 gepresenteerd als een unieke mogelijkheid 

om met die unerhörten Leiden und unerhörten Freuden der Schizophrenie 7 kennis te maken. Niet 

veel later kwamen ook haar tekeningen geheel in het teken van de veronderstelde 

schizofrenie te staan.8 Zürn presenteert zich in dit boek als een schizofrene, en dit 

ziektebeeld verkreeg postuum medische bevestiging door het nawoord van Ruth 

Henry die vermeldt dat psychiater Dr. Burzig uit Hamburg in 1976 - in het nawoord 

psychiater B. genoemd - op basis van het Duitse manuscript een psychose van 

schizofrene aard constateerde.9 Het tweede nawoord in Der Mann im Jasmin was van de 

hand van Jean-François Rabain. Deze psychonalytisch geschoolde psychiater had 

Zürns ziektegeschiedenis als arts-in-opleiding tijdens Zürns eerste opname en later 

als vriend van nabij meegemaakt. Rabain zou, evenals Henry, een prominente rol in 

de Zürnreceptie vervullen. Ook hij verklaarde dat Zürn aan schizofrenie had geleden 

en daarvoor was behandeld.10 Zürn is dan ook als een schizofrene de geschiedenis 

ingegaan.11

Niet alle psychiaters waren het met deze diagnose eens. In 1977 waren in 

Frankrijk al de eerste tegengeluiden te horen. In 1977 verschenen twee, veel 

minder invloedrijke publicaties dan Der Mann im Jasmin : het themanummer “La Femme 

Surréaliste” van het tijdschrift Obliques en een supplement van het tijdschrift Le 

Nouveau Commerce en in beide werd de diagnose schizofrenie bestreden. De gekozen 

fragmenten uit Zürns literaire en beeldende werk en de (korte) artikelen over Zürn 

in “La Femme Surréaliste” geven een aardig beeld van de eerste aanvallen en 

verdedigingsmechanismes. Het gedeelte over Zürn opent met fragmenten uit een 

door Zürn in het Frans geschreven en niet eerder gepubliceerde tekst: Extraits des Pages 

d’Enfants, waarin zij schrijft dat ze tegen haar wil in 1970 door Rabain is opgenomen.12 
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Deze beschuldiging is gecensureerd door “doctor Rabin” te veranderen in Docteur X 

en de andere passage waarin Zürn dokter Rabain beschuldigt, weg te laten.13 Rabain 

werd zodoende door de redactie in bescherming genomen, wat niet verwonderlijk 

was omdat hij twee bijdragen aan het Obliques -themanummer leverde: een artikel 

en een grote pentekening van Zürn uit zijn bezit voor reproductie. Tegengeluiden 

van Jean-François Reverzy en Romain Sylvain werden echter wel doodleuk naast 

Rabains artikel geplaatst.

Rabain stelde dat Zürn wat hem betreft niet kon tippen aan Daniel Paul Schreber 

(1842-1911), die door Sigmund Freuds (1856-1939) en later Jacques Lacans 

(1901-1981) interpretatie van zijn boek Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (1903) in 

psychoanalytische kringen een beroemdheid werd. Unica Zürn zou geen Schreber 

zijn: haar verbeelding was minder rijk en haar gekte minder overtuigend.14 Rabain 

beschouwde Zürn als een zieke vrouw hantée par l’absence et le suicide.15 Haar werk zou 

een knap staaltje van zelftherapie zijn. Zürns psychische verval, in zijn visie inherent 

aan haar ziekte, zou zonder deze zelftherapie nog veel dramatischer zijn geweest.16

De psychiater/psychoanalist Jean-François Reverzy liet echter een heel ander 

geluid horen. Zürn zou een exemplarisch geval zijn: Victime exemplaire d’un système 

d’exclusion, de ségrégation et d’oppression toujours vivace.17 Volgens hem zou Zürn allesbehalve 

gebaat zijn geweest met afzondering, opsluiting en een dosis farmaceutische 

middelen. Ze zou dan ook, zoals vele andere kunstenaars, opgeofferd zijn aan de 

belangstelling van de psychiaters voor kunstzinnige patiënten. Het is deze psychiater 

die een gedeelte van het themanummer “Massacre” van het tijdschrift Transitions (1981) 

aan het werk en de medische geschiedenis van Zürn besteedde en de psychiatrie te 

kijk zette door fragmenten uit de Franse vertaling van L’Homme-Jasmin naast gedeeltes 

van een medisch dossier van Zürn te publiceren.18 Voor hem is L’Homme-Jasmin de 

noodkreet van iemand die zich totaal verlaten voelt, van iemand die slechts kan 

constateren dat personne ne vient.19 Zürns werk is daarmee vooral een schrijnend bewijs 

van het falen van de geïnstitutionaliseerde psychiatrie.

Een andere collega, doktor Patrice Delavenne, fulmineerde in 1986 in een artikel 

tegen Rabain. Delavenne beschouwde Zürn juist als een vrouw die een verbluffend 

lucide inzicht in haar psychische problemen had. Zürns kunst en literatuur, met name 

L’Homme-Jasmin, zou een parel van uitgekristalliseerd weten zijn en de functie van 

zelftherapie dan ook ver te boven gaan.20 Hij beschuldigde Rabain ervan nooit de 

moeite te hebben genomen zijn oren en ogen open te zetten voor wat zijn patiënte 

Zürn in haar werk te zeggen heeft. In een ongepubliceerd artikel verdedigde Rabain 

zich door te ontkennen dat hij Zürns privé-psychiater zou zijn geweest en Zürn tegen 

haar wil heeft laten opnemen.21 Delavenne zou bovendien als psychiater moeten 
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weten dat in psychose liefde en haat onontwarbaar zijn.22 Zürns beschreven negatieve 

gevoelens over bijvoorbeeld de psychiatrie en Rabain tijdens een psychose zouden, 

aldus Rabain, daarom in het licht van de tranfert psychotique moeten worden gezien.

De laatste jaren is de medische diagnose langzaam maar zeker verschoven van 

schizofrenie naar wat vroeger onder de medisch classificatie “manische depressie” 

viel en tegenwoordig onder “bipolaire stoornis”. Deze tendens om Zürns creativiteit 

aan manische depressie te relateren vertoonde Rabain ook enisgzins. In de film van 

Friederike Beck (1994) spreekt hij over een manisch-depressieve ziekte in plaats 

van manisch depressieve psychose bij schizofrenie. En in 1998 stemde hij in met de 

diagnose: schizo-affectieve stoornis, dat het midden tussen schizofrenie en bipolaire 

stemmingstoornis houdt.23

De psychiater J.A. Meynard is de meest expliciete woordvoerder van de 

mening dat Zürn destijds verkeerd is gediagnosticeerd. Hij wees er in 1995 

op dat Zürn schizofreen was verklaard, zoals indertijd iedereen die enigszins 

artistiek en psychotisch was, maar uit Zürns autobiografie, medische dossier 

en autobiografische werk zou overduidelijk blijken dat ze had geleden aan een 

bipolaire stoornis.24 Zürn zou zodoende tegenwoordig niet met een stevige dosis 

neuroleptica maar met stemmingsregulators behandeld worden en met deze 

medicijnen hoogstwaarschijnlijk normaal hebben kunnen functioneren.25 Deze 

psychiater sloot schizofrenie uit, omdat schizofrenie zich zelden op zo’n gevorderde 

leeftijd voordoet, maar ook omdat in de crises, zoals bij een bipolaire stoornis, een 

regelmaat zat. Bovendien zouden Zürns emotionele en verstandelijke vermogens 

intact zijn gebleven. Net als verschillende andere psychiaters ziet hij zijn diagnose 

in haar werk bevestigd. Het obsessionele karakter van haar pentekeningen, evenals 

de zwart-witcontrasten ervan, zouden geheel in overeenstemming zijn met de 

gemoedstoestanden van hen die aan stemmingswisselingen lijden.26 Het veelvuldige 

gebruik van Oost-Indische inkt zou in verband staan met Zürns voorliefde voor de 

Oriënt en daarmee met Zürns liefde voor de vaak afwezige, immer reizende vader. 

Het veelvuldig uitbeelden van inktvissen en andere zeedieren zou duiden op angst 

voor de moeder.27

Meynards visie wordt gesteund door de uitgever Brinkmann & Bose van de 

Gesamtausgabe die zich inzake Zürns diagnose tot dan toe zich zeer terughoudend 

had opgesteld. In volume 4.3 (1999) vermeldt hij dat naar de huidige diagnostische 

criteria Zürns diagnose bipolaire (stemmings)stoornis zou luiden.28 Ook de 

literatuurwetenschapster Jennifer Cizik Marshall kwam tot dezelfde conclusie door 

op haar beurt Zürns beschrijvingen in Der Man im Jasmin eigenhandig te toetsen aan 
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de beschrijvingen van schizofrenie in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) en te constateren dat er bij Zürn sprake van een bipolaire stoornis 

was.29

Het langzaam loslaten van de diagnose schizofrenie is in de Zürnreceptie 

inmiddels bij velen te bespeuren.30 In de Dictionary of Women Artists (1997) schreef de 

kunsthistorica Alyce Mahon nog: (…) her art is inseparable from (…) her mental instability. Her 

most creative periods were also her most schizophrenic. (…) This schizophrenic approach is constant 

in all Zürn’s art: (…).31 Twee jaar later schreef Mahon over Zürns schizofrenie niet meer 

dan dat de diagnose destijds zo luidde, en deelde ze Zürn een heldenrol toe. Zürn zou 

zichzelf in de tekeningen afbeelden in een multiple of selves 32 - onderling verschillend, 

steevast gefragmenteerd en nooit tot één afgebakende vorm te reduceren. Zürn zou 

met deze werkwijze traditionele sociale en ideologische concepten van het subject 

weigeren, ondergraven en aanvallen: namelijk de idee dat een subject uit één bestaat, 

een unified self33 is, en de idee dat lichaam en geest elkaars tegenpolen zijn. De Duitse 

taal- en letterkundige Julia Bertschik beperkte zich tot een analyse van Der Mann im 

Jasmin, maar kwam tot de soortgelijke constatering dat Zürn afstand nam van de 

idee van een Einheitlich-individuellen Selbst door daartegenover een postmodern, steeds 

veranderende, meervoudige identiteit te stellen. Bertschik twijfelde, in tegenstelling 

tot Mahon, openlijk aan de diagnose schizofrenie en opperde de mogelijkheid dat er 

bij Zürn sprake was van een meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS).34

In de Engelse vertaling: The Man of Jasmine (1994) nam de uitgever afstand van de 

diagnose schizofrenie en zette op de achterflap slechts een mental collapse.

Het cruciale verschil in de psychiatrische opvattingen over Zürns ziektebeeld ligt 

in het wel of niet veronderstellen van psychische achteruitgang en, als deze wordt 

verondersteld, ligt het verschil in de veronderstelde oorzaak: een reeks van psychoses 

of een inefficiënte of overmatige medicatie door de toenmalige psychiatrische 

rijksinstellingen.

Een heel andere psychiatrische visie op Zürns beeldende kunst vertegenwoordigde 

de tentoonstelling La Clé des champs in de zomer van 2003 in de Jeu de Paume in Parijs. 

De tentoonstelling toonde een groot deel van een zeer belangrijke kunstverzameling 

van psychiatrische patiënten: de genoemde Collection du Centre d’étude de l’expression van 

de Clinique des maladies mentales et de l’encéphale, behorend tot de psychiatrische 

kliniek Sainte-Anne in Parijs. La Clé des champs had tot doel het grote publiek een glimp 

van deze, inderdaad unieke, collectie kunst te tonen. Het belangrijkste deel van deze 

tentoonstelling is een overblijfsel van een tentoonstelling van werk van geesteszieken 
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uit 1950 in Sainte-Anne waarvoor medewerkende psychiaters uit de hele wereld 

beeldende kunst van geestesgestoorden hadden ingezonden die blijkbaar niet 

geretourneerd hoefde te worden. De titel van de tentoonstelling: La Clé des champs 

is de ondertitel van het tot leidraad gekozen artikel van André Breton (1896-1966): 

L’Art des fous (1948). De hoofdtitel van het artikel achtte de tentoonstellingsmakers 

waarschijnlijk te cru of te stigmatiserend.

Het is merkwaardig dat Zürns beeldende kunst op deze tentoonstelling te zien 

was. In de eerste plaats omdat Zürns beeldende kunst een vreemde plaats in de 

getoonde collectie inneemt. Zürns beeldende kunst is van later datum en behoorde in 

principe haarzelf toe en na haar dood haar kinderen. Dat er zich toch twee tekeningen 

van Zürn in de collectie bevinden is waarschijnlijk het gevolg van nalatigheid.35 Zürn 

verbleef drie keer in Sainte-Anne: ruim een jaar van eind 1961 tot begin 1963, meer 

dan een maand in 1966 en enkele dagen in 1969. Destijds was de staf - met name 

tijdens het eerste verblijf heeft Zürn veel getekend - zeer geïnteresseerd in haar 

kunstproductie. Recentelijk heeft men tijdens het inventariseren van de collectie nog 

een pentekening, de derde tekening op de tentoonstelling, aan Zürn toegeschreven. 

De collectiebeheerders van Sainte-Anne lijken trots te zijn op de vertegenwoordiging 

van het werk van de in sommige Franse kunstkringen gerenommeerde Unica Zürn.

Opvallend is dat de directeur van het Centre d’étude de l’expression, de 

psychiater Anne-Marie Dubois, geen enkel verband tussen geestesziekten en kunst 

legt. Bij geen enkele kunstenaar stond een psychopathologisch ziektebeeld vermeld. 

Dit zwijgen berust op de overtuiging van de tentoonstellingsmakers dat kunst zich 

niet leent voor diagnostiek. Dubois verzette zich in een vraaggesprek naar aanleiding 

van de tentoonstelling tegen elke vorm van symptomatische lezing: Les lectures cliniques 

qui prennent l’oeuvre pour un symptôme ne peuvent pas me convaincre véritablement. Elles supposent 

de traiter le dessin ou la peinture comme s’il agissait d’un test projectif. Or ce n’est pas le cas.36 Alle 

psychiatrische interpretaties van kunst zouden, aldus deze specialist op het gebied 

van kunst en waan(zin), gedoemd zijn te mislukken. 

Kinder-, jeugd- en volwassen jaren

De meest dominante verklaring voor Zürns psychische problemen is een seksueel 

kindertrauma. Deze psychoanalytische verklaring ligt in Der Mann im Jasmin en Dunkler 

Frühling voor het oprapen. Zürn beschrijft in deze twee prozateksten een traumatische 

ervaring met haar moeder in “haar zesde levensjaar”. Der Mann im Jasmin opent er 

zelfs letterlijk mee. Als meisje zou Zürn verward wakker geschrokken zijn uit een 
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droom met seksuele connotaties, op het moment dat ze een naam op een wit kaartje 

wilde lezen, en in het bed van haar moeder toevlucht gezocht hebben. De moeder 

zou daarop pervers gereageerd hebben door het angstige meisje haar lichaam en 

vooral haar tong op te dringen. Zürn beschrijft deze gebeurtenis als de voorbode 

op het visioen van de man in jasmijn en als het ultieme begin van haar verstoorde 

en gestoorde leven. In Dunkler Frühling beschrijft Zürn eveneens dit voorval met haar 

moeder en ook de verkrachting, nauwelijks veertien jaar oud, door haar zestien jaar 

oude broertje.37

Na Zürns dood zijn vele auteurs in dit door Zürn uitgezette spoor getreden. 

Met name Rabain maakte deze door Zürn beschreven gebeurtenis tot spil van 

zijn interpretatie.38 De verkrachting door “de fallische tong” van de moeder zou 

het prille seksuele ontwaken voorgoed ongedaan gemaakt hebben.39 Door deze 

gewelddadige lichamelijke inbreuk zou het meisje voorgoed afgesneden zijn van 

het in de kinderdroom optredende seksuele verlangen, zou ze haar verlangen niet 

meer in de taal kunnen inschrijven en hiermee voor altijd afgesneden zijn van de 

oedipale liefde. Zürns werk zou dan ook een duidelijke demonstratie zijn van deze 

onherroepelijke verkrachting, deze onoverbrugbare kloof, deze niet op te heffen 

eenzaamheid. Der Mann im Jasmin zou een tekst zijn die, als een niet te helen wond, 

open blijft staan. Tot aan het einde van het boek zou Zürn proberen de censuur 

op het verlangen te doorbreken en het verlangen te benoemen. H.B. en/of H.M.? 

Homme Blanc, Hans Bellmer en/of Henri Michaux? Zürn zou er, aldus Rabain, noch 

in het boek, noch in haar anagrammen, in slagen de rebus op te lossen. Ze zou, 

daarentegen, een gevangene zijn gebleven van de destructieve kracht van de auto-

erotiek. Zürns anagrammen en tekeningen zouden het zichtbare bewijs zijn dat Zürn 

in de tekens van taal en beeld zich oneindig opsplitste, in een stroom van mutaties 

en anamorfoses.

Ondanks zijn kritiek op Rabain, beschouwde ook Delavenne deze door Zürn 

beschreven gebeurtenis als de meest cruciale, maar hij verlegde Zürns probleem van 

de moeder naar de vader (die meestal voor zijn werk in verre oorden vertoefde) door 

op zijn afwezigheid en onbereikbaarheid te wijzen.40 Zürn zou zich als geen ander 

bewust geweest zijn van het gemis van een aanwezige vader, van een aanwezigheid 

die soelaas had kunnen bieden. Vanaf haar kindertijd zou Zürn in haar fantasie voor 

dit tekort compensatie hebben gezocht. Delavenne zag in de man in jasmijn geen 

rebus die per definitie niet is op te oplossen, maar een voorstelling, gebaseerd op 

Henri Michaux, waarin haar verlangen naar een vaderfiguur vorm heeft gekregen. 

Zürn zou zich, volgens Delavenne, terdege het verschil tussen voorstelling en 

realiteit gerealiseerd hebben. Als gevolg van dit fundamentele gebrek aan een reële 
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vaderfiguur zou Zürn niet de positie van de moeder hebben kunnen innemen en een 

problematische relatie met haar vrouwelijke lichaam hebben gehad. Het ontbreken van 

diepte in haar tekeningen zou daarop wijzen.41 Dit seksueel verklaarde kindertrauma 

speelde ook, op de voor- of achtergrond, een belangrijke rol in feministisch 

geïnspireerde interpretaties, bijvoorbeeld in die van de schrijfster Gisela von Wysocki. 

Von Wysocki meende dat Zürn door de vroege seksuele krenkingen geen sekse-

identiteit heeft kunnen en willen verwerven. Ze beschouwde Zürns werk daarom als 

een bij voorbaat verloren gevecht met als “doel” zich tegen seksuele kwetsuren te 

wapenen. Anders dan Rabain, wijst Von Wysocki ook op de door Zürn beschreven 

verkrachting door haar oudere broertje. Zürn zou in de surrealistische kunsttechnieken 

haar toevlucht - bescherming tegen haar waanzin - hebben gezocht, omdat ze daarin 

haar vlucht voor een sekse-identiteit hoopte te kunnen voortzetten. Zürn zou daarin 

deels zijn geslaagd omdat ze een androgyn schrift ontwikkelde, maar onvermijdelijk, 

deels niet omdat de surrealistische kunsttechnieken: de anagrammentechniek en 

de écriture automatique, slechts geënsceneerde wonderen produceren. Von Wysocki 

beschouwde Zürns anagrammen en tekeningen daarom uiteindelijk als splinters, 

scherven, herhalingen, unverbundene Einzelteilen42 in een patriarchale cultuur.

Katharina Gerstenberger en Caroline Rupprecht, twee literatuurwetenschapsters, 

zagen in Zürns werk - respectievelijk in Der Mann im Jasmin en Dunkler Frühling - een tot 

mislukking gedoemde poging het door haar moeder veroorzaakte kindertrauma 

in het imaginaire te bezweren. Gerstenberger wees er echter op dat Zürn deze 

traumatische breuk met haar moeder doelbewust tot spil van haar autobiografische 

vertelling maakte en daarmee te kennen gaf Freuds visie op een normale c.q. 

gestoorde seksuele ontwikkeling bij meisjes te delen.43 Rupprecht herkende 

daarentegen in Zürns poging met schrijven de traumatische breuk met de moeder 

te verwoorden, een illustratie van de visie van Lacan.44 Rike Felka, eveneens litera-

tuurwetenschapster, onderkende weliswaar de impact van het kindertrauma, maar 

wees erop dat dit door Zürn onderkende trauma de manifestatie van een vroeger 

trauma kan zijn. Dus ongeacht de oorzaak of het begin van Zürns geestesziekte, zijn 

Zürns tekeningen en teksten ontsproten aan in het onbewuste ingekerfde sporen. 

Met name Zürns tekeningen tonen sporen van de moeder; de getekende gezichten 

zouden moederlijke trekken hebben en een dieper liggend vaderbeeld verhullen.45

Françoise Buisson, die ook over Artaud schreef, sprak over moord door de 

moeder, maar niet in de zin van een dramatische afsluiting maar van een unieke 

entree, namelijk die tot “de tuin van de imams”, tot een hoog (niet-christelijk) spiritueel 

bewustzijnsniveau. Der Mann im Jasmin zou de reïncarnatie van archaïsche krachten in 

Zürns geest beschrijven, archaïsche krachten, qui ont insufflé les corps védiques, les divinités 
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mayas, les corps célestes des mystiques de l’ancien Islam.46 Zürn, de geïnitieerde, zou tot het 

inzicht zijn gekomen dat buiten de statische, neutrale, koude, ijzeren en gesloten 

wereld van de man in jasmijn - l’homme jasmin a été nazisme47 - ook niet-totalitaire, 

dynamische en polaire denk- en zienswijzen bestaan. Zürns toont deze kennis in haar 

anagrammen, maar dit inzicht van Zürn, dat ze met Hölderlin en Artaud gemeen had, 

zou in onze cultuur op onbegrip stuiten. Men zou Zürn uit onwetendheid schizofreen 

hebben genoemd.

In de secundaire literatuur bestaan naast de psychoanalytische ook sociaal-

psychologische interpretaties van de door Zürn beschreven kinderjaren. Op basis 

daarvan neemt men aan dat Zürn als jong meisje veel geleden had onder de 

afwezigheid van de door haar geïdealiseerde vader, de aanwezigheid van een niet 

in haar geïnteresseerde moeder en hun echtscheiding.48 Uit Zürns beschrijvingen 

maakt men op dat ze een meisje met een grote fantasie zou zijn geweest; elke vorm 

van realiteitszin liet het eigenlijk al vanaf het prille begin afweten.49 Van kinds af aan 

zou Zürn haar toevlucht in de culturele mythe van die Ene witte mannelijke God, de 

mythe van de verlosser, hebben gezocht. Deze traditionele mythe leefde en werkte 

ze uit door van haar vader een idool te maken en een irreële vertrouwensband met 

hem te creëren - door zich met zijn eerste vrouw die schrijfster was geweest en 

zelfmoord had gepleegd te identificeren50 - en door zelf een god-de-vader te creëren: 

de man in jasmijn.51 Zürns gekrenkte kinderliefde zou, bijvoorbeeld volgens de 

literatuurwetenschapster Franziska Schneider en de filmmaakster Friederike Beck, 

in Zürns psyche hebben voortgeleefd in een niet aflaatbaar verlangen naar de liefde 

van een ideale Gegenüber en daarmee naar een sekse-identiteit, maar onvermijdelijk 

keer op keer zijn uitgemond in teleurstellingen en deceptie. Voor deze gedachte 

baseerden zij zich eveneens op Zürns uitspraken.52 Volgens Schneider zou Zürn in 

haar werk haar verlangen naar de ideale Ander vormgeven. De tekeningen boden 

Zürn, aldus Schneider, een beter, directer en makkelijker middel om zich tot de 

imaginaire ideale Ander te verhouden dan haar proza.53

Buiten deze verklaringen over Zürns kindertijd worden in de secundaire 

literatuur ook negatieve ervaringen in haar volwassen jaren onderkend. Deze 

sociaal-psychologische verklaringen hebben voor de psychoanalytisch ingestelde 

interpretatoren bij lange na niet het gewicht van een kindertrauma.

Zürns scheiding van echtgenoot Eric Laupenmühlen in 1949 en vooral de daaruit 

volgende scheiding van haar twee kinderen - respectievelijk zes en vier jaar oud - zou 

ook een negatieve invloed op Zürns geestelijke staat hebben gehad. Deze mogelijke 

oorzaak wordt door Zürn in haar proza aangereikt. De geboorte van haar tweede 
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kind, haar zoontje Christian, zou een hel zijn geweest, mede omdat de zware bevalling 

van dit ongewenste kind tijdens zware bombardementen plaats vond. Omdat Zürn 

na deze bevalling door haar arts niet goed zou zijn gehecht, zou haar echtgenoot 

zijn seksuele pleziertjes elders hebben gezocht om alras onverhoopt en onverwacht 

opnieuw vader worden. Kort daarop zou Zürn scheiden en er, mede omdat ze wilde 

proberen als schrijfster haar hoofd financieel boven water te houden, mee instemmen 

dat de twee kinderen aan haar ex-echtgenoot toegewezen werden.54 Zürn zou voor 

een onmogelijke keuze hebben gestaan, die tussen het moeder- of kunstenaarschap. 

Vooral Henry hamerde op het traumatische karakter van deze onmogelijke beslissing; 

haar stelling is dat de breuk in Zürn al was voltrokken voordat zij zich in 1954 bij 

Bellmer in Parijs voegde.55

In de catalogus van Zürns retrospectief (1998) wordt het accent gelegd op het 

traumatische effect van de politieke situatie in haar jeugd- en volwassen jaren. 

Onomwonden wordt in de levensgeschiedenis het ouderlijk huis van Zürn een 

nazi-nest genoemd.56 Zürn zou vooral met dit nazi-verleden in de knoop hebben 

gelegen en er in verstrikt zijn geraakt.  De tentoonstellingsmakers presenteerden 

Zürns beeldende en literaire werk als een poging het Rätsel ihrer Verstrickung57 op te 

lossen. Het schrijven en tekenen zou Zürn wel enig zicht op een uitkomst hebben 

geschonken, maar geen daadwerkelijke uitweg hebben geboden.

Vrouw van Bellmer

Vrijwel unaniem wordt aangenomen dat Zürns volwassen jaren, en ook haar werk, 

door Hans Bellmer zijn gedomineerd. Haar anagrammen en beeldende kunst zouden 

niet los van of buiten Bellmer denkbaar zijn. Bellmers invloed kan ook moeilijk 

worden genegeerd. Bellmer had Zürn immers ingewijd in de anagrammentechniek 

en was bovendien de eerste die in deze autodidact een ongekend beeldend talent 

herkende. Via Bellmer leerde Zürn bovendien vele prominente kunstfiguren kennen, 

onder wie Max Ernst (1891-1976), André Pieyre de Mandiargues (1909-1991), Patrick 

Waldberg (1913-1985), Georges Visat (1910- 2001), die zich voor haar werk zouden 

gaan inzetten. Hun steun en loyaliteit ging echter nadrukkelijk niet verder dan hun 

relatie met Bellmer toestond. In min of meerdere mate wordt Hans Bellmer echter ook 

verantwoordelijk gesteld voor het uitbreken van Zürns geestesziekte en zelfs voor 

haar uiteindelijke zelfmoord. Zijn “schuld” zou zowel op het sociaal-psychologische 

als op het imaginaire niveau liggen.

Over negatieve invloeden van Bellmer op Zürns leven en werk wordt soms extreem 
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eenduidig maar vaker zeer omzichtig gedaan, mede omdat Zürn daarover nauwelijks 

iets op papier heeft gezet.58 Het unheimliche gevoel over dit kunstenaarspaar is onder 

meer gevoed door Zürns cryptische karakterisering van deze relatie: een grote 

vriendschap met enkele verschrikkingen.59 Uit Zürns werk valt niet ondubbelzinnig 

op te maken wat zij precies met die verschrikkingen bedoelde. Ook bij leven zou 

Zürn over haar privéleven met Bellmer weinig open zijn geweest.60 Uit Zürns werk en 

andere documenten is af te leiden, dat ze meerdere keren haar relatie met Bellmer 

beëindigde, mede om meer op eigen benen te staan, maar altijd weer naar hem 

terugkeerde. De definitieve beëindiging van hun relatie geschiedde door Bellmer, op 

advies van zijn artsen.61

Bellmer stond bekend als een uiterst moeilijk mens die extreem teruggetrokken 

en vele jaren in zeer armoedige omstandigheden leefde, een kunstenaar die zijn liefde 

voor zijn nicht Ursula in zijn werk had gesublimeerd, die radicaal met het fascistische 

Duitse bourgeoisleven had gebroken, die pas toen Zürn definitief in psychiatrische 

handen viel zijn alcoholisme onderkende en daarvan niet meer zou afkomen, die zich 

uitdrukkelijk met het literaire werk van Marquis de Sade identificeerde en kunst met 

een sadistisch karakter maakte, een man die de bordelen niet schuwde en bij wie, zij 

het zeer omzichtig, travestie wordt vermoed.62 Tegen de stroom in meent een enkeling 

daarentegen dat Bellmer eerder als masochist dan als sadist begrepen moet worden.63 

Zijn roem dankt hij in ieder geval aan de moed zijn verbeelding van sado-erotische 

voorstellingen ongekuist openbaar te maken.

Uit Zürns werk en andere documenten blijkt bovendien dat Zürn, vergeleken met 

Bellmer, meer leed onder schaamte- en schuldgevoelens over haar abortussen en de 

holocaust dan hij..64 Uit een gepubliceerd medisch dossier blijkt dat  Zürn klaagde over 

Bellmers voorkeur voor sodomie en in haar werk over Bellmers onbegrip voor haar 

seksuele terughoudendheid.65 De beeldvorming over Zürns relatie met Bellmer werd 

vele jaren na haar dood en enkele jaren na Bellmers dood nieuw leven ingeblazen door 

het tentoonstellen in 1983 en 1984 van een serie foto’s van Bellmer waarop Zürns 

(gedeeltelijk) naakte lichaam zwaar gedeformeerd verschijnt door insnoeringen met 

een touw.66 De foto’s fungeerden als koren op de molen voor degenen die vermoedden 

dat hun relatie wel eens sadomasochistisch geweest kon zijn.67 Zürn toonde zich 

wel verbaasd over Bellmers preoccupatie met erotische thematiek. In een van haar 

laatste teksten, waarin ze trachtte in het Frans haar visie op Bellmers erotische kunst 

te formuleren, stelde ze dat Bellmer de obscene tekeningen jarenlang herhaalde en 

vroeg zich hardop af of Bellmer misschien een erotomaan was.68 Het idee dat Zürn een 

slachtoffer van Bellmer was, wordt medegevoed door de idee dat Zürn sprekend op 

Bellmers Puppe leek, of onder invloed van de medicijnen steeds meer op deze poppen 
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was gaan lijken.69 Bellmer zou destijds om deze reden naar Zürns liefde hebben 

gedongen, of haar later naar dat beeld hebben willen moduleren.

De vermeende seksuele praktijken van Bellmer worden echter nooit beschouwd als de 

enige verklaring voor Zürns waanzin of voor de tot standkoming van haar werk.  Wel 

spelen de biografische gegevens over Bellmer of ideeën over zijn seksuele verlangens 

op de achtergrond een sturende rol in de beeldvorming. Voor de uitkomst blijkt het 

doorslaggevend te zijn of de sympathie bij voorbaat bij Zürn of bij Bellmer ligt. Soms 

kreeg Bellmer ongenuanceerd de schuld, bijvoorbeeld bij Robert Belton vanwege 

zijn misogynie. Soms nam een auteur Bellmer voor een eventuele schuld aan Zürns 

psychische problematiek overdreven in bescherming, zoals Pierre Dourthe die in 

één noot Bellmer van vermeende blaam aan Zürns psychische problematiek zuivert 

door boud te beweren dat Zürn al vóórdat ze Bellmer ontmoette aan schizofrene 

stoornissen leed.70

De discussie over de invloed van Bellmer op Zürns leven en werk vindt plaats op 

een algemeen theoretisch niveau; men is geïnteresseerd in hun positie, hun stand- 

en gezichtspunten. Zürns en Bellmers problemen, dilemma’s en fascinaties zouden 

derhalve van algemene aard zijn.

Culturele man-vrouw verschillen

Binnen bovengenoemde, eveneens sterk door de psychoanalyse geïnspireerde, 

theoretische verklaringen wordt voor vrouwen een andere culturele positie veronder-

steld dan voor mannen. Bellmers invloed op Zürn zou dan ook niet a-typisch maar 

exemplarisch zijn geweest, exemplarisch voor het verschil tussen een vrouwelijke 

of mannelijke positie in de toenmalige en huidige westerse cultuur. Deze meta-

vergelijkingen worden op de achtergrond meestal gestuurd door de hyptheses 

over Bellmers en/of Zürns geestelijke gezondheid. Soms echter speelt de vergelijk-

ing zich op zo’n hoog abstractieniveau af dat Bellmer en Zürn als personen geheel 

uit het zicht verdwijnen. De gesignaleerde culturele verschillen tussen Zürns en 

Bellmers werk blijken een rijk, veelal tegenstrijdig, scala van opvattingen te omvat-

ten. Onafhankelijk van het theoretische kader - psychoanalytisch (Carl Jung (1875-

1961), Lacan, Luce Irigaray en Julia Kristeva), feministisch, new age of postmodern 

- Zürns werk dient steevast als bewijsmateriaal voor de gestelde sociaal-culturele of 

cultureel-psychische diagnoses.

De psychiater Jacqueline Masse-Rouquette stelde het luid en duidelijk: Unica 
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Zürn, haar oeuvre en haar lot kunnen niet zonder Bellmer begrepen worden. In navol-

ging van Jung veronderstelde ze dat in het onbewuste van de man een collectief 

beeld van de vrouw huist en in het onbewuste van vrouwen een collectief beeld van 

de man. Deze “anima” zou het creatieve principe voor de man zijn, en de “animus” dat 

voor de vrouw. Dit kunstzinnig principe zou met name door de mannelijke surrealis-

tische kunstenaars extreem zijn uitgebuit. De vrouwelijke surrealistische kunstenaars 

zouden daarentegen de animus veel minder vaak hebben vormgegeven.71 Zij zouden 

dan ook gebukt gaan onder de anima-projecties van de surrealistische kunstenaars, 

omdat deze fantasmatische vrouwvoorstellingen het alledaagse machogedrag onge-

moeid lieten. De man in jasmijn uit het gelijknamige boek zou echter zo’n uitzonderlijke 

animus-representatie zijn. Via deze “man in jasmijn”, “witte man”, homme blanc, H.B., 

zou Zürn, puttend uit haar collectieve geheugen, een animusvoorstelling op Bellmer 

projecteren. De man in jasmijn zou almachtig zijn, haar helpen, omringen en bescher-

men, cadeaus en vrienden meenemen: kortom alles wat ze bij Bellmer zou ontberen. 

De man in jasmijn zou echter een kat in de zak zijn en geen bescherming bieden te-

gen de overmaat van Bellmers animavoorstellingen die zij zo goed belichaamde.72 

Hun relatie zou vanwege deze machtsongelijkheid, zoals die van meerdere surrea-

listische kunstenaarsparen, sadomasochistisch geweest zijn, en zijn morbide einde 

vinden in Zürns zelfmoord.73

Via een andere, meer feministische geïnspireerde, psychoanalytische redenering 

kwam de kunsthistorica Renate Berger tot een soortgelijke conclusie. Zij wees erop 

hoe de mannelijke kunstenaars zich, onder het motto van artistieke vrijheid, permit-

teerden hun angsten en fantasieën op het vrouwenlichaam te projecteren. In de jaren 

twintig zou deze tendens zijn hoogtepunt hebben bereikt: de kunstenaars fragmen-

teerden ongegeneerd het vrouwenlichaam en lieten de lichaamshompen naar har-

telust in hun kunst figureren.74 De fallische projecties van deze kunstenaars worden 

weliswaar kunst genoemd, maar zouden eerder in verband moeten worden gebracht 

met gewelddadige vrouwvijandige maatschappelijke fenomenen als reclame en lust-

moorden. Bellmer zou geen uitzonderlijke kunstenaar zijn. Hij zou deze “esthetiek van 

de slagerswinkel” slechts extreem hebben uitgewerkt en het een totalitair karakter heb-

ben gegeven.75 De misogyne esthetiek van Bellmer zou Zürn, net als haar geknevelde 

lichaam op Bellmers sadomasochistische foto’s, hebben misvormd en haar zelfhaat 

hebben gevoed.76 Ter compensatie zou zij zich een mannelijk idool, een goddelijke 

vader, de witte man, geschapen hebben, die echter geen bescherming of steun zou 

bieden maar slechts de geïncorporeerde zelfhaat zou aanwakkeren.

De kunsthistorica Sigrid Schade fulmineerde tegen deze visie en verweet Berger dat 

haar argumenten verdacht veel lijken op die waarmee de entartete Kunst is gedefinieerd 
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en veroordeeld. In het spoor van Lacan veronderstelde ze dat voorstellingen van 

het autonome lichaam als eenheid niet vooraf gegeven zijn maar geconstrueerd 

moeten worden. Het irriteerde haar dan ook bovenmatig dat Berger Bellmers werk 

pathologisch vindt. Het zou juist de verdienste van Bellmers kunst zijn drastisch te 

breken met het fantasma van het “hele lichaam” en zich radicaal te distantiëren van 

de idealistische bespiegelingen van het vrouwenlichaam die hun hoogtepunt in het 

fascisme zou hebben gevonden. Bellmers kunst zou geen reële vrouwenlichamen noch 

perverse wensen reflecteren, maar een voor-talig erotisch leven toelaten waarin nog 

geen sekse-rolverdeling geldt en waarin verplaatsingen, verschuivingen, verdichtingen 

en overdeterminaties nog geen symbolische ordening hebben ondergaan. Zürn 

zou daarom geen slachtoffer van zijn esthetiek zijn. Integendeel, met name in haar 

anagrammen zou ze dezelfde esthetische procedure hanteren.77 Ook de Franse 

letterkundige en literatuurwetenschapster Renée Riese Hubert, die wel vanuit een 

psychoanalytisch kader interpreteert maar meer alledaags psychologisch, nam Hans 

Bellmer in bescherming. Als zovele andere vrouwelijke kunstenaars die een duurzame 

liefdesrelatie hadden met een oudere kunstenaar die in kunstzinnig opzicht hun 

meerdere was, zou ook Zürn zowel persoonlijk als artistiek afhankelijk van Bellmer zijn 

geweest en daarvan zowel voor- als nadeel hebben gehad.78 Zij zouden in hun kunst 

hetzelfde nastreven. Bellmers voorbeeldfunctie zou daarom zowel stimulerend als 

frustrerend zijn geweest. Het surrealisme in het algemeen en Bellmer in het bijzonder 

zouden dan ook eerder een geluk bij een ongeluk zijn geweest; voor Renée Riese 

Hubert is het een uitgemaakte zaak - Zürns werk zou daarvan ronduit getuigen - dat 

haar ziekte weinig met Bellmer van doen had.79

De psychoanalytica en filosofe Luce Irigaray was echter, evenals de literatuur-

en kunstwetenschapster Sigrid Weigel en de letterkundige Marcelle Fonfreide, de 

overtuiging toegedaan dat Zürn wel degelijk het slachtoffer van Bellmers esthetiek is 

geweest.80 Niet omdat de surrealistische anima-esthetiek van Bellmer domineerde, 

evenmin omdat Bellmers esthetiek uitzonderlijk pervers en gewelddadig zou zijn. 

Bellmers esthetiek zou extreem lucide en onverhuld tonen dat de symbolische orde 

per definitie een fallocentrische orde is. Irigaray en Weigel ageerden tegen deze 

culturele praxis, tegen dit door Lacan gesanctioneerde culturele principe.81 Zij menen 

dat vrouwen, in weerwil van de door Lacan veronderstelde pertinente onmogelijkheid, 

zich een eigen en geëigende toegang tot de symbolische orde kunnen banen. Zürn 

zou dit naarstig geprobeerd hebben, maar zou uiteindelijk toch, zoals zovele vrouwen 

voor en na haar, in het net van de - door het mannelijk libido gestuurde - esthetiek 

verstrikt zijn geraakt. Zürn zou aldus gekampt hebben met een algemeen cultureel 

vrouwenprobleem. De enige spiegel die Zürn ter beschikking stond en waarin zij zich 
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kon spiegelen, was de spiegel die haar zelfbeelden gemodelleerd naar de mannelijke 

verlangens voorhielden. Het zou Zürn en vrouwen aan een alternatief ontbreken, om 

zich aan een bij haar vrouwelijk libido passend beeld vervuld van haar eigen verlangens 

te spiegelen.

De problematische verhouding van vrouwen ten opzichte van de symbolische 

orde speelt ook een belangrijke rol in de interpretaties van Zürns werk die geheel of 

gedeeltelijk zijn gebaseerd op de cultuurfilosofische taaltheorie van de psychoanalytica 

Julia Kristeva. Zowel Inge Morgenroth, Jacq Vogelaar, Marnel Breure als Margret 

Brügmann - allen uit de literaire hoek - baseerden zich geheel of gedeeltelijk op die 

theorie. Zij veronderstelden dat Zürn vanwege haar vrouwzijn geen stabiele plek in 

de symbolische orde heeft kunnen verwerven. Elk meisje zou, net als elk jongetje, uit 

de semiotische relatie met de moeder moeten breken om zich geheel op de vader(s) 

en hun symbolische orde te kunnen richten. De scheiding van de moeder heeft voor 

het meisje een ander karakter en andere consequenties dan voor het jongetje.82 De 

scheiding tussen het meisje en de moeder zou nooit volledig zijn; het meisje zou 

het rouwproces over de teloorgang van deze hechte semiotische band niet kunnen 

afsluiten en zodoende in een permanente staat van melancholie verkeren. Zij kan er 

niet, zoals het jongetje, op terugzien, ernaar terugverlangen, als naar een paradijselijke 

eenheid. Bovendien kan zij niet, zoals het jongetje, een talige positie in de taal van 

de vader(s), in de symbolische orde, bevechten. Vrouwen houden dus meer dan 

mannen contact met de semiotische voortalige orde en geestelijk zieken op hun beurt 

meer dan niet-geestelijk zieken. In een Kristeviaans perspectief wordt Zürns werk 

gekarakteriseerd als werk waarin indrukwekkend veel sporen van het semiotische naar 

het symbolische oppervlak zijn gebracht. Zürn zou, vooral in haar anagramgedichten, 

het semiotisch dobbelspel83 met verve hebben gespeeld en indrukwekkend ver hebben 

doorgevoerd.

Breure meende dat de gangbare, normerende symbolische orde voor Zürn veel te 

benauwd was en dat ze de toenmalige man-vrouw tegenstellingen verafschuwde. Zürn 

zou zich op het semiotische hebben gericht om de gangbare talige-orde te omzeilen 

en te ondermijnen, en om haar droomwens, het onbegrensde samenzijn zonder schermen84, 

te realiseren. Morgenroth geloofde echter dat Zürns positie in vergelijking met die van 

andere vrouwen en meisjes problematischer was. De seksuele ontluisteringen die 

Zürn als meisje zou hebben meegemaakt, zouden hun sporen hebben achtergelaten. 

Niet zozeer vanwege de deceptie; die zou bij meisjes zeer vaak voorkomen. Zürn 

zou echter, in tegenstelling tot vele andere vrouwen, zijn blijven geloven in het 

complementaire man-vrouwbeeld en meer dan anderen in de taal op zoek gegaan 

zijn naar de ideale mannelijke tegenhanger. Zürn zou zich niet gerealiseerd hebben 
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dat dit zoeken in het imaginaire zou zijn gevoed door haar verloochening van haar 

vrouwenlichaam. Bovendien zou Zürn niet hebben ingezien dat de zoektocht naar de 

ideale mannelijke ander door het vaderlijke verbod85 sowieso een vergeefse zoektocht 

is. Het semiotische dobbelspel zou haar dan ook niet de gezochte uitweg bieden. 

Het verdrongene, het gewenste, zou immers alleen gerealiseerd kunnen worden als 

het symbolisch kan worden gerepresenteerd. Ook Brügmann dacht dat een duik in 

het semiotische86 voor vrouwen een creatieve risicovolle uitdaging kan zijn, dat Zürn 

haar seksuele kinderervaringen niet had verwerkt en vruchteloos compensatie zocht 

voor het reële in het symbolische. Zürns duik zou echter ook met het surrealisme 

en Bellmer samenhangen. Evenals de surrealisten zou Zürn haar inspiratie in “het 

andere” gezocht hebben, maar in tegenstelling tot haar mannelijke collega’s zou 

ze “het andere” niet op afstand houden door het op anderen, op “de vrouw” en 

“de waanzin”, te projecteren maar het bij zichzelf zoeken. Ook Vogelaar meende 

dat Zürns kunstpraktijk niet wezenlijk van die van Bellmer verschilde, en Vogelaar 

woog de voor- en nadelen van Zürns semiotische dobbelspel. Zürn zou echter als 

vrouw dichter bij het schrift hebben gestaan en makkelijker toegang tot het schrijven 

hebben gehad dan Bellmer. Bovendien zou Zürn meer paranoïde zijn geweest en 

zich meer met de taal hebben vereenzelvigd. Ze zou in haar anagrammen haar 

lichaam eindeloos en drastisch getransformeerd hebben. De anagrammen zouden 

als resultaat van dit kunstprocédé verbluffend, indrukwekkend zijn. Toch zouden 

Zürns anagrammen niet alleen bewonderd moeten worden. Het zou verstandig zijn te 

bedenken dat Zürn met dit spel enorme risico’s liep. Deze kunstpraktijk zou ze dan 

ook met haar leven hebben moeten bekopen; door haar zelfmoord zou ze zelfs als 

een geassembleerde pop van Bellmer eindigen.87

Een totaal andere vergelijking van Zürns werk met dat van Bellmer kwam 

van de literatuurwetenschapster Gloria Feman Orenstein. De psychoanalytische 

aandachtspunten als kindertrauma’s, de vader en de moeder, de anima, het 

semiotische en het symbolische spelen in haar universum geen cruciale rol. Haar 

interpretatie is feministisch, net als die van Renate Berger, maar anders dan Berger 

ziet Orenstein in het werk van Unica Zürn meer dan alleen de verwoestende werking 

van een vrouwonvriendelijke fallocentrische cultuur. Ze zag de sporen van een niet 

geheel verdwenen gynocentrische cultuur, waarin, anders dan in de androcentrische 

culturen, zoals de fallocentrische, niet de man maar de vrouw als maatstaf dient en 

niet “het mannelijke” maar “het vrouwelijke” de norm bepaalt. Zürn, en met haar vele 

andere vrouwelijke kunstenaars die kortstondig of langdurig met waanzin te kampen 

hadden gehad en/of zelfmoord hadden gepleegd, zou geen geestelijke instorting 

maar een geestelijke doorbraak hebben meegemaakt.88 Het werk van Zürn en deze 
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andere vrouwen zou aansluiten bij een zeer oude gynocentrische cultuur, waarin het 

goddelijke vrouwelijk werd voorgesteld. Hun werk zou ervan getuigen dat zij contact 

hadden met deze Moeder Godin, met deze Witte mythologische Vrouw. De gynocentrische 

mythische visie van deze kunstenaressen zou botsen met de patriarchale visie van hun 

mannelijke kunstenaar-partners, waarin de vrouw als seksobject centraal zou staan. 

Deze tegenstelling zou met name tussen Bellmer en Zürn schrijnend zijn geweest. 

Bellmer zou sterker dan andere kunstenaars met het vrouwbeeld hebben willen 

afrekenen. Hij zou zijn afschuw voor zijn vader en het fascisme hebben geventileerd in 

de radicale ontmanteling van het vrouwbeeld.89 Zürn zou daarentegen een zeer sterke 

behoefte hebben gevoeld de Grote Moeder Godin te herstellen. Ze zou in haar proza 

zichzelf presenteren als de schepster van een Nieuw Jeruzalem, zich met Minerva 

identificeren, tot “levensboom” willen worden en de ontluikende energie van de 

Kundalini slang voelen opborrelen.90 Zürns poging zich van Bellmers onttakeling van 

de Godin te distantiëren en in haar werk en waanzin contact te zoeken met de “Witte 

Godin” zou zijn afgestraft met een psychiatrische drugs-therapie. Het monddood 

maken van Zürn zou exemplarisch zijn voor de holocaust van vrouwelijke scheppers.91

Het enige boek over Zürns literaire werk is geschreven door Sabine Scholl. Scholls 

postmoderne visie is niet alleen gekleurd door Freud, Lacan, Kristeva en in de verte 

door Irigaray, maar tevens door Wittgenstein, Benjamin, Foucault, De Saussure, 

Jakobson en Derrida. Ook Scholl constateerde culturele man-vrouw verschillen die 

voor een begrip van Zürns werk relevant zouden zijn. Zürn, Bellmer, de surrealisten, en 

velen na hen zouden een avantgarde-ideologie hebben beleden waarin kunst en ziekte 

onlosmakelijk met elkaar verbonden werden en waarin de kunstenaar zich de rol van de 

sjamaan had toegedicht. De kunstenaar zou de ziekten van de cultuur en maatschappij 

erkennen en op zich nemen. De taak van de kunstenaar zou dan ook zijn deze ziekten 

bloot te leggen, te ontmaskeren en ruimte te scheppen voor het niet-gecorrumpeerde. 

Met name dit laatste, de gedachte dat dit zou bestaan, deze illusie van de reine Präsenz 

of prima causa92, zou hen op een illusoir pad hebben gezet. De surrealisten hadden 

hierdoor hun hoop gezet op de mirakelen van het procédé van de écriture automatique. 

Met dit procedé zouden de surrealisten, net als de kabbalisten, op zoek geweest zijn 

naar een Ur-sache. Zij hoopten met behulp van dit procedé, net als de kabbalisten met 

hun mystieke getallenprocedé, door te dringen tot de kennis achter de materie, de 

oermaterie, de oorsprong. Met dit doel voor ogen wilden deze avantgarde kunstenaars 

Gods plaats innemen. De avantgarde-kunstenaars zouden voor hun onderneming 

weinig maatschappelijke steun hebben gekregen, maar ze zouden nog liever van de 

honger zijn omgekomen dan hun missie hebben opgeven. Zürn zou zich koste wat 

kost een plaats tussen deze lijdende uitverkorenen hebben willen bemachtigen. Ze 
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zou zich niet hebben gerealiseerd dat een vrouw binnen deze kunstenaars-ideologie 

nooit de plek van de kunstenaar als godgelijke kan en mag innemen. De vrouw zou 

voor de surrealistische kunstenaar slechts folie zijn, dat waarin hij zijn wensen en 

angsten projecteert.93 Omdat Zürn er niet in zou zijn geslaagd een kunstenaarspositie 

in te nemen, zou ze deze goddelijke kunstenaarspositie de imaginaire naam H.M., 

de witte man, hebben gegeven. Deze naam, dit fantasma, zou niets meer zijn dan 

haar tegenbeeld, haar dubbelganger, een fictieve subjectieve begrenzing. Zürn zou 

hardnekkig in deze imaginaire witte man zijn blijven geloven, ondanks tegenspoed en 

tegenbewijs. Zoals vele vrouwelijke mystica’s, uit angst voor het geslachtsverschil en 

het vrouwelijke lichaam, zou Zürn de fictie van het liefdessprookje in de verbeelding 

hebben uitgeleefd. Door de onverstandige identificatie met een kunstenaars-ideologie 

waarin voor haar geen plek was en de onverstandige vlucht voor het reële van het 

lichamelijke in de meta-wereld van de banale dramatische fabel over de witte prins, 

zou Zürns gespleten-zijn dramatisch zijn versterkt en verscherpt.94 Scholls interpretatie 

geldt dan ook niet alleen voor Zürn en Bellmer, maar voor alle avantgarde-kunstenaars 

en vooral ook voor alle vrouwen die in het imaginaire compensatie zoeken voor wat het 

leven hen niet lijkt te geven.

Bijna de hele Zürn-receptie draait om de vraag of Zürn reële of irreële imaginaire 

compensatie in of met haar kunst zocht, of ze zinvol of zinloos, opbouwend of 

destructief bezig was. Tot nu toe zetten de interpretaties de reeds ingeslagen 

theoretische wegen voort. Nieuw is alleen dat de Zürnreceptie in de Verenigde 

Saten vaste voet onder de grond heeft gekregen. Deze Amerikaanse receptie is 

een voortzetting van de Franstalige receptie, omdat de nadruk op Zürns literatuur 

en op de Franse cultuur ligt. Renée Riese Hubert, Susan Suleiman, Alyce Mahon, 

Katharine Conley en Georgina Colvile baseren zich op Franse vertalingen van 

Zürns literatuur, de Franse cultuur (het surrealisme) en op Frans- en Engelstalige 

secundaire literatuur. Opvallend is dat de aandacht voor Zürns werk zich nog steeds 

concenteert op de muze-rol van Zürn voor Bellmer en dat Irigaray in deze receptie 

een sleutelrol speelt. Zowel Irigaray’s bovengenoemde beknopte analyse van Zürns 

“grafisme” als Irigaray’s idee dat nabootsing (mimesis) een voor vrouwen geschikt 

strategisch middel kan zijn om de hun toebedeelde vrouwenrol ogenschijnlijk perfect 

te spelen maar ondertussen enigszins te veranderen, aan te passen, te overdrijven 

of te ondergraven, vinden gehoor.95 Conley meende dat Zürn - door haar de male 

Automatist’s Automatic Woman genoemd - inderdaad, willens en wetens, de ideale 

surrealistische muze belichaamde, en zich zowel de voor- als nadelen ervan bewust 

was. Het surrealisme had geen schuld aan haar waanzin, maar Zürns depressies 
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markeren wel de keerzijde van de superficial glamour of embodying the male surrealists’s 

Automatic Woman.96 Conley en Colvile wierpen gezamenlijk, in navolging van Renée 

Riese Hubert, een zeer nadrukkelijk manvriendelijk licht op het surrealisme en streven 

ernaar vrouwelijke surrealistische kunstenaars als Zürn uit haar slachtofferrol te halen 

en agency toe te kennen.

Geschil in de geesteswetenschappen

In kunst- en literatuurwetenschappen gaan steeds meer interpretatoren op de stoel 

van de “dokter” - de psychiater of psychoanalyst - zitten, omdat hun aandacht uitgaat 

naar het onderzoeken van de psyche en zij willen vaststellen of er sprake van een 

gezond, ziek of problematisch geestesleven is. Aan de hand van Zürns werk wordt 

Zürns geestesstaat afgelezen, en in de interpretaties die dat oplevert, kunnen zich 

extreme verschillen voordoen.

Uit een artikel van Roger Cardinal, momenteel de meest gerenommeerde specialist 

in outsider art, blijkt welke vergaande consequenties dit mechanisme voor Zürns werk 

in de kunstgeschiedenis kan hebben. In een artikel waarin Cardinal een essentieel 

verschil tussen de gezonde en de zieke kunstenaarsgeest beoogt te demonstreren, 

zette hij Zürns werk slechts in om Bellmers kunst van een pathologische smet te 

vrijwaren. In de korte beschrijving van Zürns werk wordt het direct gestigmatiseerd 

en zonder enige reserve in het kamp der schizofrenen, psychopaten en mediums 

geplaatst.97 Voorkennis over Zürns gekte en een reeks oppervlakkige overeenkomsten 

met werk van gestoorden blijken voor hem voldoende om Bellmers werk met dat van 

Zürn te contrasteren. Omdat de lezer alleen reproducties van Bellmers werk en dat 

van enkele outsiders te zien krijgt en niets van Zürn, wordt verondersteld dat deze met 

Cardinal aanneemt dat het verschil tussen Bellmers en Zürns werk gelijk is aan het 

verschil tussen een “lucide en duister delirium”, tussen inzicht en waan, tussen een 

experimenterende kunstenaar en obsessionele knutselaar.

Zo duister en benauwd Zürns geesteswereld voor Cardinal is, zo helder en ruim 

was hij echter voor Romain Sylvain (hoogstwaarschijnlijk een pseudoniem). Deze 

auteur, die zich niet voegt naar westerse psychoanalytische axioma’s, blijkt diep onder 

de indruk van de levensweg die Zürn in Dunkler Frühling beschrijft. Zürn zou onbegrepen 

zijn omdat zij zich van de westerse preoccupatie met de hartstocht had afgekeerd. 

Men zou zich daarbij niets anders dan frustratie of ziekte kunnen voorstellen en 

daarom geen oog hebben voor Zürns sjamanistische of taoïstische levenswandel.98

Volgens Liesl Ujvary - gepromoveerd in de Russische literatuurwetenschappen, 
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vertaalster, kunstenares, dichteres en musicus - was Zürn allebei, zowel geestelijk 

ziek als een sjamaan. In haar visie is de sjamaan dan ook niet een wijze mysticus 

maar een geestelijk gekwetste of zieke die zijn/haar ervaringen met immense, niet-

rationeel bewuste levensgebieden aan de cultuur ten goede laat komen. Zürn zou 

onder andere door de twee verkrachtingen in een waanzinnige wereld zijn terecht 

gekomen waarover ze in de westerse cultuur slechts in de bestaande modi van kunst 

en literatuur mocht rapporteren.99 Zowel kunst als literatuur zouden echter deze 

onverklaarbare en onbegrijpelijke geestesgesteldheid slechts in afgezwakte vorm en 

binnen de conventies toelaten en zodoende voor deze buitengewone ervaringen een 

halfslachtige manier van uitdrukken zijn. Voor types als Zürn zouden in deze cultuur, 

naast de inadequate middelen als kunst en literatuur, slechts chemische dwangbuizen 

en zelfmoord resten. Andere culturen dan de westerse zouden de ervaringen van de 

sjamaan tijdens psychische crises, waanzin of epilepsie in meer geschikte culturele 

vormen, bijvoorbeeld in rituelen, mogen uitdrukken, waardoor die op hun beurt een 

genezende functie kunnen vervullen.

Eva Meyer, schrijfster met een filosofische, kunsthistorische en literatuurweten-

schappelijke achtergrond, situeerde Zürn en haar werk eveneens ergens tussenin, 

maar meer op een doorsnee menselijk niveau. Meyer haakte niet aan bij de veronder-

stelde extreme diepte van een ziekte of trauma, noch bij de veronderstelde hoogte 

van een verlichte geest. Zürns waan was imaginair. Meyer stelt dat zich tijdens het 

schrijven en tekenen een Problem der Innerlichkeit een weg naar buiten tracht te banen en 

dat dit via “de vluchtlijnen” in de tussenruimte tussen subject en het woord of beeld 

verloopt. Zürn zou echter, zoals de figuur Achab van het boek Moby Dick van Herman 

Melville (1891-1891), het onmogelijke van het schrijven en tekenen hebben verwacht: 

namelijk los van zichzelf te komen en het gecreëerde waarlijk te ontmoeten. Zürn be-

greep niet wat Meyer begrijpt, namelijk dat het Problem der Innerlichkeit zich weliswaar 

via de vluchtlijnen enigszins van het subject verwijdert, maar dat het uiteindelijk alleen 

binnen en niet buiten het subject opgelost kan worden. Alhoewel deze interpretatie 

dient ter introductie van Zürns beeldende kunst in de catalogus van de retrospectieve 

tentoonstelling in 1998, wordt over Zürns beeldende kunst niet méér expliciet gezegd 

dan dat het einem Wirrwarr von Linien100 is.

Op basis van haar literaire en beeldende wereld ziet iedereen achter Zürn een an-

dere persoon schuil gaan. Afhankelijk van voorkennis en theoretisch perspectief 

ziet men in Zürns beeldende en literaire werk de hand van: een schizofrene, een 

manisch-depressieve, een aan schizo-affectieve stoornis of aan een meervoudige 

persoonlijkheidsstoornis lijdende, een verkeerd behandelde psychiatrische patiënt, 
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een sjamaan, een geestelijk wijze, een gemedicaliseerde of seksueel getraumati-

seerde vrouw, een vrouw zonder een talige subjectpositie, een gefrustreerde, ge-

kwetste of misbruikte vrouw, een kunstenares die bezweek onder mannelijke, met 

name surrealistische, kunstpraktijken of een kunstenares die de grenzen van het 

kunstproces niet respecteerde. Op enkele uitzonderingen na wordt Zürn beschouwd 

als een gestempelde, als iemand die (bewust of onbewust) slachtoffer is, stemloos 

en machteloos.

Bijna altijd wordt Zürns werk beschouwd als een cri du coeur, een directe weerslag 

van haar psyche of werkelijkheid, een getrouwe spiegel van haar leven en geest.101 

Zürns cultuurhistorische context is veelal verengd tot haar liefdes en verleden.102 

Afhankelijk van de veronderstelde “persoon Unica Zürn” - ontspoord, verziekt, ziek 

of in een enkel geval verlicht - wordt Zürns werk gekarakteriseerd, gediagnosticeerd, 

getypeerd en gecategoriseerd.

Een recente uitzondering is de filosofe Helga Lutz, die eveneens stelt dat: Die 

Arbeiten Unica Zürns gehören nicht ins Niemandsland des Wahnsinns.103 Lutz sluit zich aan bij 

mijn kritiek op de Zürnreceptie om in Zürns teksten en tekeningen de op basis van 

biografische en medische voorkennis veronderstelde Zürn gereflecteerd te zien.104 Om 

te tonen dat Zürns werk zich niet in een niemandsland bevindt, wijst Lutz, vooral wat 

betreft de anagrammen op enkele zinvolle cultuurhistorische aanknopingspunten.105 

Haar stelling is echter dat Zürns teksten en tekeningen bewust door Zürn zodanig 

zijn geconstrueerd dat elke zoektocht naar een aan het werk voorafgaand subject, 

naar ein übergreifendes “Ich”, een Konstitutionsbasis, een Erzähler-“Ich” op een mislukking 

moet uitlopen.106 Zürns oeuvre zou vanwege deze bewuste strategie een Ausdruck einer 

reflektierten Problematisierung des Schreibens und Zeichnens107zijn.

In mijn cultuurhistorische interpretatie van Zürns (beeldende) kunst verschijnt Zürn 

daarentegen als een vrouwelijke kunstenaar die met de voor haar relevante cul-

tuurhistorische context in dialoog is.108 Kunst heeft voor Zürn een même mission, même 

fonction109 als voor de voor haar relevante collega’s gehad. Ze verschijnt in deze cul-

tuurhistorische interpretatie als een kunstenares die met vele problemen te kampen 

had, onder andere met de macht van het psychoanalytische vertoog. Haar psy-

chische problemen hebben mijns inziens haar werk echter maar ten dele bepaald; 

in dat kader is de relatie tussen haar psychische nood en de fascinatie - daar en 

destijds - voor kunst die uit waan voortkomt voor een begrip en situering van haar 

oeuvre vanuit cultuurhistorisch oogpunt het meest interessant.

Zürns beeldende kunst is onmiskenbaar sterk cultuurhistorisch gekleurd. Voor 

louter psychoanalytisch geïnteresseerden oogt het misschien als een achteloos 
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nagelaten vingerafdruk van een gestoorde of verstoorde psyche, maar na een bredere 

historische kennismaking blijkt het welbewust geadresseerd te zijn: Zürns beeldende 

(en literaire) werk blijkt de neerslag te zijn van weloverwogen hand- en denkwerk. 

In deze cultuurhistorische analyse wordt Unica Zürn als een handelend subject 

beschouwd, als iemand die zich in woord en beeld heeft uitgedrukt binnen een 

cultuurhistorische context waaraan ze zich zowel heeft opgetrokken als tegen heeft 

afgezet. Zürn heeft zich toegang verschaft tot een specifiek cultuurhistorisch milieu 

waarin de grenzen tussen kunst en waanzin en tussen man en vrouw in vergelijking 

met de toenmalige burgerlijke, christelijke samenleving ingrijpend zijn verzet. Binnen 

dit specifieke cultuurhistorische milieu verkreeg Unica Zürn unieke, zij het geen 

onbeperkte, mogelijkheden. Als vrouw, en later als psychiatrische patiënt, is ze toch 

in de voor die tijd veelal moderne ideeën over “vrouwen” en “waanzin” letterlijk en 

figuurlijk ingekaderd en daarmee anders behandeld dan haar mannelijke collega’s. 

Met navolgende cultuurhistorische analyse wordt gepoogd Zürn met dezelfde égards 

als haar mannelijke collega’s te benaderen en haar denkbeelden niet sneller dan die 

van hen - Bellmer en Michaux in het bijzonder - naar domein der waandenkbeelden 

te verwijzen.
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1  Heraclitus (1987), p.34.

2  De ondertitel luidt op het typomanuscript: Eindrücke 

einer Geisteskrankheit. Voor de 1977-uitgave is 

dit veranderd in aus einer Geisteskrankeit en is  

zo aangehouden in latere drukken, edities en 

vertalingen. De Franse vertaling (1971) ging dus 

wel van de oorspronkelijke ondertitel uit. In 1991 in 

deel 4.1 van de Gesamtausgabe is Der Mann im Jasmin 

in het Duits voor het eerst met de oorspronkelijke 

ondertitel uitgegeven.

3  Unica Zürn: Gesamtausgabe is in de noten afgekort met 

G.A.

4  Om me een beeld van de beeldende kunst van 

Unica Zürn te vormen, heb ik in het begin van deze 

studie vele instanties en personen bezocht om 

Zürns beeldende kunst in het orgineel te zien. 

Ik ben Unica Zürns dochter Katrin Ziemke en 

haar man Peter heel dankbaar dat ze me een paar 

keer in de gelegenheid stelden de nalatenschap te 

bestuderen, te fotograferen en navraag te doen. 

Ook ben ik vele anderen dankbaar dat zij mij in 

de beginfase van mijn onderzoek hebben willen 

ontvangen en mij inzage en informatie gaven, mij 

de gelegenheid boden om Zürns beeldende 

kunst te fotograferen, en behulpzaam waren 

bij het naspeuren van of bij het inwinnen van 

informatie: Georges † en Suzanne Visat in 

Arzacq; Elisabeth Kaufmann en Carl Laslzlo in 

Basel; Günter Bose, Friederike Beck, Renate 

Berger, Hansdieter Erbsmehl, Thomas Kempas, 

Hans Laabs, Inge Morgenroth, Galerie Petersen, 

Julietta Scharf, Klaus Theuerkauf, Rudolf Springer in 

Berlijn; Johannes Gachnang in Bern; Hans Joachim 

Beyer en Rolf Ohse in Bremen; Hans-Jürgen Döpp, 

Lucie Herrmann en Gisela von Wysocki in Frankfurt 

am Main; Simone en Peter Schaufelberger 

in St. Gallen; Christine Claussen, Joachim 

Kersten, Anneliese Kuhk †, mevrouw G. 

Poppe en Dieter Scharf in Hamburg; Inge Jàdi in 

Heidelberg; Michel Thévoz in Lausanne; Pierre 

Belfond, Catherine Binet, Alain Digard, Anne 

Dubois, Marcel Fleiss, Fondation Jean Dubuffet, 

Ruth Henry, Jean-Paul Kahn, Claudine Perrin, Bona 

Pieyre de Mandiargues, Micheline Phankim, André-

François Petit † en Jean-François Rabain in Parijs; 

J.A. Meynard in La Rochelle; Liesl Ujvary in Wenen; 

Franziska Schneider en Hans Bolliger in Zürich.

5  Er zijn wel uitzonderingen. In Nederland bijvoorbeeld: 

Hugo Brandt Corstius en Rudy Kousbroek. 

Beiden roemden Zürns anagramkunst. Brandt 

Cortius, onder pseudoniem Battus (1989), 

vergeleek Zürns anagrammen met de hexameters 

van Homerus, en Kousbroek (1984) noemde Zürn 

begaafd en Zürns anagrammen de wonderlijkste 

anagrammen die hij kende. Dit soort typeringen 

van Zürn en/of haar werk in beknopte tot zeer 

beknopte artikelen worden volledig overstemd door 

omvangrijkere analyses in de Zürnreceptie.

6  Hubert (1994), p.154.

7  Deze omschrijving is te lezen in bijna alle kranten- 

berichten van 1977 waarin Der Mann im Jasmin wordt 

getipt of gerecenseerd.

8  Zie bijvoorbeeld Biro en Passeron (1982), p.435: (...) 

elle subissait des crises de schizophrénie qui l’obligèrent à 

plusieurs séjours en cliniques de psychiatriques (...) De 

toute son oeuvre, ce sont ses dessins à la plume qui 

manifestent le plus intensément ses obsessions et le 

tragique de son existence.

9  Henry, in Zürn (1977a), p.201: Etwa die (Teilantwort, 

M.d.Z.) des psychiatrischen Analytikers, der über die 

Fakten von Unicas Wahn wissenschaftliche Auskunft zu 

geben weiß. Das Manuskript habe es ihm merkwürdig leicht 

gemacht, sein Expertentum ganz zu vergessen, antwortete 

Dr. B.; erst hinterher habe er mit einem Ruck seine fachlichen 
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Begriffe herangezogen, um sich mir als Mediziner nützlich 

zu machen: “So finden sich darin an Symptomen: Visionen; 

optische und akustische, Geruchs- und Geschmackshalluzi

nationen; Beeinflussungswahn verschiedener Form mit den 

entsprechenden Erlebnissen der Beeinflussung der eigenen 

Gedanken, Gefühle und des eigenen Leibes; Wahn der 

Ausbreitung des Eigenen auf andere; Gedankenlautwerden; 

rauschhafte Glücksgefühle mit Größenwahn; depressive 

Verstimmungen; motorische Störungen. Insgesamt ist am 

ehesten eine Psychose vom schizophrenen Typ anzunehmen”. 

Zie ook Schneider (1979), p.92, noot 153.

10  Schneider (1979), p.24: Dr. Rabain, der Psychiater ist 

und der U.Z. seit Beginn ihrer Krankheit als Arzt und Freund 

kannte, war der Ansicht, eine Analyse hätte ihr auch nicht 

helfen können, da sie an Schizophrenie erkrankt gewesen 

sei” en p.92, noot 153, “Seine genaue Diagnose lautete: 

“Schizophrenie: Psychose manico-depressive, et délire avec 

élément d’excitation psychique”. Schriftl. Mitteilung, Paris, 

Frühling 78.

11  Zie bijvoorbeeld Webb (1985), p.221: The instability 

of her health caused by her schizophrenia en Herrmann 

(1990) waarin de commentaarstem onproblematisch 

meedeelt dat Zürn haar schizofrenie beschrijft.

12  Zürn “Remarques d’un observateur” (1970), in Zürn 

(1989b), G.A.5, p.173: Elle se retrouve pour la troisième fois 

à Maison-Blanche, suivant l’ordre du Dr Rabin, qu’elle connait 

depuis son séjour à Ste Anne où il était encore étudiant; (...) en 

p.175: On l’appele dans le cabinet du psychiatre Fanfan la 

Tulipe, et se plaint tout de suite que son confrère Rabin l’avait 

emmenée à Maison Blanche contra sa volonté.

13  Vergelijk de censuur in de Franse publicatie p.254 

en p.255 met G.A.5, p.173 en p.175. Aan de Franse 

publicatie werd op p.255, ook zonder vermelding, 

aan “L’Homme Jasmin” tussen haakjes Hans 

Bellmer toegevoegd. Dezelfde naamassociatie is 

in het begeleidende Rabainartikel te vinden, p.262: 

H.B. Homme Blanc. Hans Bellmer.

14  Rabain [1977b], p.261: Unica Zürn n’est pas Schreber: 

elle n’en a ni l’imagination grandiose, ni la folie de convaincre.

15  Rabain [1986-1987], in Quelques roses pour Unica Zurn 

(sic), p.3.

16  Rabain, in film van Beck (1994).

17 Reverzy [1977], pp.261. Voor een soortgelijk 

antipsychiatrisch standpunt, zie Kemper (1991) die 

aan wilde tonen dat: Gerade die literarischen Stimmen 

- wie Ingeborg Bachmann, Antonin Artaud, Sylvia Plath, Unica 

Zürn, Robert Walser - machen deutlich, das un(zeit)gemäße 

und ungemäßigte Wahrnehmungen, Empfindungen und 

Äußerungen eine Gabe sein können, die zwar ihren Preis, mit 

Krankheit aber nicht zu tun hat.

18  Het plan om Zürns medische dossier naast de tekst 

van L’Homme-Jasmin te leggen bestond al in 1977; zie 

Reverzy [1977], p.261, (...) il suffit de confronter les pages 

de L’Homme-Jasmin à la littérature inquisitoriale des procès-

verbaux ou des certificats médicaux qui leur correspondent 

chronologiquement pour saisir la complète incongruité de 

ces deux discours (...). In 1981 realiseerde hij het; zie 

Reverzy (1981), p.60: Les quelques pièces des dossiers de 

l’hospitalisation qui nous sont parvenus (...). Bij verschijning 

nam Ruth Henry direct contact op met de dochter 

van Unica Zürn in Berlijn met de vraag of zij daarvoor 

toestemming had verleend en omdat het zoals zij 

vermoedde zonder toestemming was gepubliceerd 

had Henry zich ingezet de verspreiding van de 

publicatie te verbieden; gesprek Ruth Henry, 4 juni 

1992. Ook het tijdschrift le Nouveau Commerce voelde 

zich gepasseerd, omdat het in dezelfde periode 

vertalingen van Zürns anagrammen en Erdachte Briefe 

publiceerde; zie ook Delavenne (1986), noot 33, 

p.73: Une procédure en référé a été engagée à l’endroit de 

la revue “Transitions” par le Nouveau Commerce, Lilith Verlag 

et les ayant-droits d’Unica Zürn, des anagrammes, des dessins 
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et les “lettres imaginaires” d’U. Zürn (publiés par le Nouveau 

Commerce) ayant été “piratés” sans autorisation, d’une part, 

un cahier d’observation psychiatrique d’U. Zürn lors de son 

internement ayant été illégalement publié d’autre part. Cette 

procédure a conduit ce numéro de “Transitions” à être retiré de 

la vente et le stock mis au pillon. Een herziene heruitgave 

verscheen echter in 1982; Reverzy (1982), p.82: 

Ce receuil reprend les pièces d’un des derniers dossiers 

d’hospitalisation. D’autres éléments peuvent être apportés 

par le dossier paru dans le no.8 “Massacres” de la revue 

“Transitions”.

19  Reverzy [1977].

20  Delavenne (1986), pp.67-68.

21  Het ongepubliceerde artikel Quelques roses pour Unica 

Zurn (sic) [1986-1987] heeft Rabain mij tijdens 

een bezoek gegeven; p.1: (...), je n’ai jamais été son 

psychiatre personnel et qu’Unica n’a donc pas été internée 

à Maison Blanche sur ma propre “demande” comme l’écrit 

“Frénésie” dans son premier numéro. Quelques roses pour 

Unica Zürn (1998) verschilt van de ongepubliceerde 

versie en hierin is Rabain niet meer in dialoog met 

Delavenne.

22  Rabain [1986-1987], p.3: Est-on si peu averti de la 

causalité psychique, que l’on puisse ignorer combien, dans 

la psychose, l’amour et la haine ont parfois quelque chose 

d’indiscernable?

23  Rabain (1998a), noot 4, p.1259: En ce qui concerne 

l’état mental d’Unica Zürn et la maladie dont elle souffrit, un 

psychiatre évoquera (…) , ce que l’on appelle aujourd’hui des 

troubles “schizothymiques”. Nous souscrivons.

24  Meynard (1995), p.62: (...) elle nous apparaît avoir 

été victime en tant que malade de son milieu artistique, 

de son époque et d’une équation incontournable en son 

temps, à savoir: créateur artistique + pathologie mentale = 

schizophrénie.

25  Meynard (1995), p.62: (...), nous pensons - au delà des 

classifications du DSM III Rd - que Unica Zürn  présentait un 

trouble de l’humeur bipolaire assez franc pour lequel, (...), elle 

n’a pas été soignée.

26 Meynard (1995), p.64: Les remplissages d’une grande 

précision, d’une méticulosité systématique, peuvent prendre 

un caractère obsessionnel ... trouble dont on connaît la co-

morbidité avec les troubles thymiques, notamment chez les 

créatifs.

27 Meynard (1995), p.64: Très souvent tracés à l’encre 

de Chine (l’Orient du père), ils permettent d’exprimer les 

contrastes noir/blanc (dépression/excitation). (...) Ces pieuvres, 

animaux marins, nous évoquent la peur de sa mère, femme 

pieuvre et tentaculaire.

28  Brinkmann & Bose, in Zürn (1999a), G.A.4.3, p.289: 

Nach heutigen diagnostischen Kriterien handelt es sich bei der 

Erkrankung Unica Zürns um eine bipolare affektive Störung.

29  Marshall (2000), p.26: All of these factors, along with 

the relative lateness of the onset of Zürn’s symptoms at 

approximately age 45, all seem to point away from a diagnosis 

of schizophrenia, and toward a diagnosis of bipolar disorder.

30  Niet dat de diagnose schizofrenie helemaal uit 

het zicht is. Zie bijvoorbeeld Littler (1997), p.154: 

schizophrenia en p.157: (…) drawing, writing her anagram 

poetry, and documenting her own illness, often as a form of 

therapy, of Colvile (1999), p.302: (…) première “crise” 

schizophrénique à Berlin (…) Les crises se répéteront pendant 

dix ans avec de nombreux séjours en clinique.

31  Mahon (1997), pp.1484-1485.

32  Mahon (1999), p.63: The representation of multiple selves 

insisted on the creative potency of the irrational, the feminine, 

allowing her to create through her body without being restricted 

by it.

33  Mahon (1999), p.61: (…) her hybrid drawings and her later 

writings, may be read as an assault on the notion of a unified 

self and body. En p.62: In historical and political terms Zürn’s 

oeuvre may be seen as in terms of a much larger assault on 

a unified self and body.

34 Bertschik (1997), p.407: (...) ., läßt (...) an Zürns 
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Krankheitsdiagnose der schizophrenen Zweigespaltenheit 

zweifeln, (...) Noot 80, p.419: (...) als Überlebenshilfe 

ableitbare “Multiple Persönlichkeitsstörung (MPS)” als 

“Metadiagnose” für die schizoide Anlage Unica Zürns möglich; 

(...) .

35  Hans Bellmer was altijd erg bang dat er 

beeldend werk van Zürn tijdens haar verblijven 

in psychiatrische inrichtingen “gestolen” zouden 

worden. Vreemd is bovendien dat de tentoonstelling 

de aquarel dateert met 26-02-1965, maar Zürn 

bevond zich in februari 1965 niet in Sainte-Anne.

36  Dubois in Le Monde, 25 juli 2003, p.20.

37  Zürn, Dunkler Frühling (1969), in Zürn (1998a) G.A.4.2, 

p.295: Die unbefriedigte Frau überfällt das kleine Mädchen 

mit offenem, feuchtem Mund, aus dem sich eine nackte Zunge 

herausbewegt, lang wie das Objekt, das ihr Bruder mit seiner 

Hose verhüllt en p.302.

38  In al zijn artikelen ziet Rabain in deze twee 

beschrijvingen van Zürn de oorzaak van Zürns 

geestesziekte. Ook in het laatst verschenen 

artikel; Rabain (1998b), pp.248-249: Cette excitation 

érotique mal contenue vécue à l’âge de la période de 

latence, avant la puberté, est souvent la marque de l’échec 

du refoulement pulsionnel nécessaire à cet âge, comme de 

l’absence du rôle protecteur de la fonction pare-excitante de 

la mère. Ces défaillances sont souvent annonciatrices d’une 

décomposition psychotique ultérieure. À la suite de cette 

expérience traumatique, l’enfant s’enfuit. (…) Une fuite donc, 

qui conduira Unica Zürn , comme l’on sait, loin de Berlin, loin 

de ses enfants, dans un monde peuplé de rêves, de chimères 

et d’hallucinations, puis, bien au-delà du miroir, définitivement 

hors du monde, (…). Rabains interpretatie is door 

velen overgenomen, onder andere door Gisela von 

Wysocki en Rénee Riese Hubert.

39  Rabain (1998a), pp.1252-1253: (…) Unica Zurn 

l’écrit avec sa folie. Une folie animée des angoisses les plus 

archaïques de la psyché certes, mais une folie créatrice, 

transformant ses terreurs de petite fille en représentations et en 

image à grande valeur poétique. De kwaliteitstoekenning 

is wel nieuw.

40  Delavenne (1986), p.63: 1930 : (...) le divorce de ses 

parents. Curieusement la séparation d’avec la mère honnie, 

l’amère blessure première, ne semble pas la rapprocher de 

son père. Mais peut-être est-il déjà trop tard. L’image du père 

s’est décollée du géniteur.

41  Delavenne (1986), p.66: Aussi se visualise les formes de 

cet espace, en écho, dans ses dessins (...). Les volumes ne s’y 

répartissent pas, le relief est absent, et cette absence signe sa 

relation au corps, en à-plat.

42  Von Wysocki (1980), p.47: Aber anders als bei Roussel, 

(…), öffnet das Anagramm Unica Zürns die Wörter für ein 

leidenschaftliches und aufgelöstes Geschehen. Das ist das 

weibliche Veto gegen die männliche Ökonomie der reinen 

Form, (...). En p.51: Ihr Sprechen erhebt sich über einer 

Vergeblichkeit und Leere, die sie im Zentrum ihres Geslechts 

fühlte. Ihre Anagramme treten an Ränder vor und strahlen 

nach vielen Seiten aus. Sie treten in Verbindung zu bisher nie 

gehörten Bedeutungen und Klängen: suchend in Scherben, in 

aufgebrauchten Stücken der patriarchalen Kultur.

43  Von Wysocki [1987], p.1: Die Welt, wie Unica Zürn sie 

gesehen und in Zeichnungen und Schrift-Zeichen wiedergab, 

steht unter Gesetzen der Wiederholung, des Wiedererkennens, 

unter dem Diktat von Leitfiguren, Leitideen: nicht ohne Zwang, 

nicht ohne Rigorismus. Betrachtet man ihre Zeichnungen, 

Texte, Textbilder, so fallen Muster auf, mechanische Wort- und 

Zeichenketten, Zahlenserien. Ich würde sie als magische 

Zugriffe bezeichnen: auf eine Wirklichkeit, die nur aus Splittern, 

aus unverbundenen Einzelteilen zu bestehen scheint.

43  Gerstenberger (1991), pp.46-47: Zürn locates the 

origins of her mental illness with/in the mother.(…) Zürn seems 

to follow the Freudian model. Gerstenberger wijst op de 

kritiek van Luce Irigaray op Freuds visie dat een 
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breuk van een meisje met de moeder noodzakelijk 

is voor haar normale seksuele ontwikkeling. 

Gerstenberger verwijst alleen naar het artikel van 

Irigaray: Le corps-à-corps avec la mère en niet naar 

Irigaray’s artikel over Zürn: Une lacune natale.

44  Rupprecht (2000), p.29: (…) Zürn gave voice to her pain. 

In terms of the psychoanalytic theory of Jacques Lacan, whom 

Zürn also knew, she mastered the “symbolic”, i.e., language. 

The symbolic (in which words subsitute for the absence of 

things) represents the “law of the father” and structures the 

more primitive “imaginary”, which stems from the (pre-oedipal) 

connection with the mother. Writing, in this sense, may have 

enabled Zürn to circumscribe the separation from the mother’s 

body, whose absence becomes central to the text: drawn into 

the vortex of her pain, “she” finds herself immersed in an 

imaginary from which she can only extract herself by jumping 

into the void - the absence of any representation.

45 Felka (1998), p.207, noot 7: Zeichnungen und 

Texte haben gemeinsam, daß sie einem System von ins 

Unbewußte eingeschriebenen Spuren entspringen. (...) in den 

Zeichnungen (...) mütterlichen Züge. Die vielen mütterlich-

weiblichen Gesichter und Mutter-Tochter-Gestalten sind eine 

tiefergelegene Schicht der väterlichen Maske. Zie ook Felka 

(2000), p.88, noot 15.

46  Buisson (1977), s.p.. Buisson vond instemming bij 

Reverzy (1982), p.82: (...) l’oeuvre poétique d’Unica Zürn 

se veut quête mystique, voyage initiatique (...) .Ook in de 

“Introduction” in Transitions (1981) schrijft Buisson 

in deze termen. p.16: Elle dit l’archaïque parole 

poétique, (...) .

47  Buisson (1977), s.p., Unica souffre de l’Etre, comme hier 

Hölderlin, car l’être a chassé les dieux. In “Introduction” 

(1981) en herdrukt in 1982 sprak Buisson in 

dezelfde termen over Zürns anagrammen, p.16: 

parole mantique (...) : l’homme blanc a été nazisme: à lui sera 

le froid, la neige, l’arrêt, le non-amour, la fumée de la vie, la 

grimace, le désespoir gris et neutre. Magie: elle dit: accomplir 

toute chose est ouvrir sans fin la vie au sens - l’unité- non celle 

du monde neutre, uniforme, froid, fer, (...) mais celle aussi de la 

chaleur et lumière de l’or.

48  Zie bijvoorbeeld Koval in een brief aan Franziska 

Schneider, 27 maart 1979: Ich fand übrigens, bei 

meinen Studien (wiederum bei Bilz, aber auch bei Uexküll, 

Richter u.a.) über Geborgenheit und Verlassenheit, viel zu 

Unica Zürn. Besonders was meine Datierung des fünfzehnten 

Lebensjahres betrifft, das Jahr, in dem die Geborgenheit des 

elterlichen Hauses zerstört und Verlassenheit zu einem Trauma 

für das Mädchen Unica wird. Es war richtig anzunehmen, 

dass ein Mensch auf derartig traumatische Lebensdaten in 

seiner Reifung fixiert bleiben kann, wie es bei Unica der Fall 

war. Schneider stelde mij in de gelegenheid Kovals 

brieven te kopiëren.

49  Zie bijvoorbeeld Weinhold (1992), pp.98-99: (...) 

Konsequenz aus dem gestörtem Realitätsbezug (...) Unica 

Zürns Dilemma einer unauflösbaren Verstrickung in Wirklichkeit 

und Wahn (...) .

50  Zie bijvoorbeeld Scholl (1990), p.56: Die erste Frau 

Ralph Zürns, Dorrit Strohal, ist aus Graz gebürtig, Schriftstellerin 

mit Künstlernamen Orla Holm. Aufgrund einer Geisteskrankheit 

Klinikaufenthalt im “Weißen Hirsch” in Dresden, wo sie sich 

aus dem Fenster stürzte. Holm ist Identifikationsfigur für Unica 

Zürn, sie kennt deren Bücher Aus Südwestafrika und Dein 

Buch. Ook Binet refereert aan deze identificatie met 

haar filmtitel Les jeux de la comtesse Dolingen de Gratz 

(Styrie), een filmische bewerking van Dunkler Frühling.

51  Heer (1976), p.4: Unica Zürn erlebt den weißen Mann, den 

Vater der Zivilisation des weißen Ein-Mann-Gottes, (...). Es gibt 

wenige echte, lebensechte Mythen-findungen, heute. Hier ist 

eine Mythen-Bildung: (...) . Zie ook Henry, (1977c), p.17: 

Was sie über alles an ihrer Erlöser-Idee vom “Weißen Mann” 

entzückt, “Distanz und Passivität”, ist ihr eigenes Menetekel.

52  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.137-138, (...) der Mann im Jasmin! (...) Dieser 

Mann wird für sie das Bild der Liebe. (...) Viel später wird ein 
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Schlüssel nach dem anderen in ihr herumgedreht, und sie 

öffnet sich nicht. Schnell ermüdet wirft man dieses Kästchen 

als unbrauchbar von sich. Denn über jede männliche Schulter, 

an die sie sich im Laufe der kommenden Jahre lehnt, blickt sie 

auf den Mann im Jasmin. Sie bleibt ihrer Kinderhochzeit treu.

53  Schneider (1979), p.77: Ihr Wunsch nach dem eigenen 

Werk hat deshalb nicht nur das “Kunstprodukt” zum Ziel, 

sondern ist Ausdruck der umfassenderen Sehnsucht nach 

dem “Gegenüber” und steht für ihre Suche nach Identität. 

Noot 61, p.110: Hier fällt auf, dass sich U.Z. mit ihren 

Zeichnungen die Möglichkeit bot, sich in einer Direktheit und 

Gegenständlichkeit ein “Gegenüber” zu schaffen, wie dies 

mit einem Text kaum erreicht werden kann. De manier 

waarop Zürn over haar lijden en moeilijkheden 

schrijft, zou Zürns werk bijzonder maken; p.79: In 

diesem Sinne könnte man von einer Analyse sprechen, einer 

strukturalen Kultur-Analyse der Weiblichkeit, die den einzelnen 

“Fall” überschreitet. (…) Unmöglich zu entscheiden, ob unter 

anderen gesellschaftlichen Bedingungen U.Z. eine lebbare 

Identität hätte finden können.

54  Uit de scheidingsoorkonde blijkt dat de kinderen, 

Katrin en Christian, pas in tweede instantie aan 

de vader toegewezen zijn. Schneider (1979); 

p.10: 1949 kam es zur Scheidung. Die Kinder wurden der 

Mutter zugesprochen, auch erhielt U.Z. von ihrem Mann eine 

Abfindungssumme. In einem Nachtrag von 1950 aber wurde 

das Sorgerecht für die Kinder auf den Vater übertragen. De 

kinderen waren van 1948 tot 1951 vanwege de 

Berlijnse blokkade bij een tante, zie ook Scheider, 

p.10.

55  Henry [1977c], p.16: Der Bruch - in ihrem Innern - er muß 

geschehen sein, bevor sie, (...), Bellmer nach Paris folgte, (...). 

en Henry (1977a), p.204: Es kam 1949 zur Scheidung. 

Körperlich angegriffen durch die Berliner Kriegszeiten, seelisch 

verletzlich und verletzt, (...) . Der Bruch - in ihr- muß danach 

geschehen sein. Der Entzug der Kinder provozierte bei ihr 

nicht den kreatürlichen Kampf ums Mutterrecht, sondern 

Resignation. Zie ook Schneider (1979), p.76: Der 

Wunsch nach dem eigenen künstlerischen Werk (...) ein 

Wunsch, der schwierig zu benennen  ist - nach Mutterschaft, 

Geborgenheit, Abhängigkeit vielleicht - waren für sie ein 

Widerspruch, (...). en Scholl (1990), p.199: Das Dilemma 

ihres Lebens: Kinder oder Werk, (...).

56  Brinkmann & Bose, in Zürn (1998b), p.7: Die Mutter 

heiratet 1931 Heinrich Doehle, einen der ranghöchsten 

Beamten des Dritten Reiches; 1942 Unterstaatssekretär in der 

Präsidialkanzlei. (...) Sie (Zürn, M.d.Z.) hat guten Kontakt zur 

Mutter, die, durch den Beruf ihres Mannes, in höchsten Nazi-

Kreisen verkehrt. (...) 1956 Endgültiger Bruch mit der Mutter, 

die sie seit 1944 nicht mehr gesehen hat.

57  Brinkmann & Bose, in Zürn (1998b), p.5: Ihre Texte 

und Bilder sind nur zusammen lesbar als der Versuch, das 

Rätsel ihrer Verstrickung zu lösen. Sie hat es für sich nicht 

zu klären vermocht, doch werden in den endlosen Serien ihrer 

Zeichnungen, in den Metamorphosen und Kaskaden Spuren 

des Auswegs sichtbar.

58  Zie bijvoorbeeld Krichbaum en Zondergeld (1979), 

p.321: Wiederholte Aufenthalte in psychiatrischen Anstalten 

belasteten die Beziehung zu Bellmer, dessen morbide, Tod 

und Eros verquickende Kunstwelt möglicherweise mit eine 

der Ursachen für ihre häufig auftretenden Psychosen war. 

Thurmshirn (1977): (...) einer Gefährdung, (...) , sich durch 

Lebensgemeinschaft mit dem Expressionisten Hans Bellmer 

verstärkte, in Schizophrenie mündete. Billeter (1987), 

pp.20-22: (...) Bellmer, qui a poussé sa relation avec Unica 

Zürn jusqu’aux limites de l’exagération, (...). Pierre (1987), 

noot 91, p.63: Lorsqu’elle accompagnait Bellmer aux 

réunions des surréalistes, elle ne disait mot; c’était toujours 

Bellmer qui parlait. J’ai souvenir cependant de son sourire 

doux et un peu triste. Schneider daarentegen is in 

het overnemen van negatieve opmerkingen over 

Bellmer zeer terughoudend; Schneider (1979), p.3: 

Ich habe aus dem Material, das mir schliesslich zur Verfügung 

stand, Unica Zürns Leben montiert. Dabei bemühte ich mich, 
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(...), nichts mir Mitgeteiltes zu verschweigen. Eine Ausnahme 

muss ich hier jedoch erwähnen: es schien mir wenig sinnvoll, 

die verschiedenen, meist abfälligen Bemerkungen über 

Hans Bellmer zu zitieren. Webb (1985) is een van de 

weinigen die onverholen ook Zürn wangedrag 

verwijt, p.250: She (Zürn, M.d.Z.) often treated Bellmer 

like a dog, but he would shrug his shoulders and put up with it, 

in a manner that recalls the masochism he exhibited so often. 

She appalled his friends by frequently insulting him in public; 

over the years, they became more and more isolated.

59  Zürn L’Homme Poubelle (1970) in Zürn (1989b) G.A.5, 

p.179: Bellmer et Elle depuis 1953 camarades de la misère, 

une grande amitié … avec quelque horreur pour Elle.

60  Henry (1977a), p.206: Von äußerster Diskretion über 

Persönliches, hat Unica sich nur selten, nie im Gespräch 

geäußert.

61 Schneider (1979) merkte terecht op, p.25: Eine 

Forderung, die sie (die Aerzte, M.d.Z.) sicher nur deshalb 

zu stellen wagten, weil U.Z. nicht mit Bellmer verheiratet war.

62  Zie bijvoorbeeld Ferdière (1978), p.167: Je lui fis 

passer un mot (M.d.Z., in 1941), l’invitant à Rodez, où il 

vint quelques jours. Je ne l’ai pas regretté, quoiqu’il ne fût pas 

facile à vivre. Henry (1977c), p.17: Hans Bellmer (insofern 

er zwar nie geisteskrank, aber ohne Zweifel ein hochgradig 

neurotisches Künstlertemperament). Webb (1985), p.214: 

Bellmer was enormously fussy and difficult to satisfy: “he was 

rather like an old woman” en p.250: (...): his lifestyle was 

difficult for any companion to share, and he could be a real 

tyrant, forbidding Unica from playing her modern music on the 

gramophone and discouraging her contacts with male friends. 

Bellmer was zich dit zeer bewust, zie bijvoorbeeld 

Chevrier (1994), p.57: (...) mon caractère qui me rends 

de moins en moins supportable à d’autres personnes et pas 

seulement à Unica (...). Webb (1985), p.17 en p.111.

63  In een klassiek kunsthistorisch overzicht: History 

of modern Art (editie van 1998) onderstreept H.H. 

Arnason, p.338, het impliciete sadisme van 

Bellmers werk dat de surrealisten aansprak. Webb 

(1985) schrijft over masochistische tendensen 

Bellmer.

64  Zie hoofdstuk 4: Der großäugigen Blick des kleinen 

Mädchen… (Unica Zürn).

65  “Observations surveillance” in Zürn (1981d), p.75: 

(...), elle voulut, à Paris, vivre avec M. Bellmer qui est un 

peintre miséreux et qui l’a sodomisée pendant treize ans: elle 

a toléré cela parce qu’il lui a donné à manger et acheté des 

vêtements.

66  De serie van Zürn bestaat uit negen negatieven, 

6 x 6 cm. Voor de tentoonstelling Hans Bellmer-

Photographe in Centre George Pompidou in 1983 zijn 

afdrukken 16 x 16 cm groot gemaakt. Alle negen 

afdrukken prijken in de tentoonstellingscatalogus 

Hans Bellmer: Photographien (1984) van het  Kestler 

Gesellschaft in Hannover. De foto’s zijn nadien 

vaak gereproduceerd; zie bijvoorbeeld in Dourthe 

(1999) voor drie van deze foto’s op afdrukgrootte 

en zodoende bladvullend. Voor gebruik van deze 

seriefoto’s van Zürn door Bellmer; zie hoofdstuk 5: 

Ins Weisse schwimmen, um endlich das weisse Bild 

… zu sehen? (Unica Zürn).

67  Zich baserend op onder andere Phyllis Chessler, 

Zigler en Phillips veronderstelde Henry (1977c) 

dat mannen meer sadistisch en vrouwen meer 

masochistisch ingesteld zijn, p.17: Die Symptome der 

Männer spiegeln viel häufiger eine destruktive Feindseligkeit 

gegen andere sowie einen pathologischen Narzißmus (...) 

Die Symptome der Frauen hingegen sind von einer strengen, 

selbstkritischen, masochistischen und oft selbstdestruktiven 

zur eigenen Person gekennzeichnet. (...) Gilt der erste Hinweis 

in gewissen Grad für Hans Bellmer (...), so der zweite ohne 

Einschränkung für Unica Zürn. Webb (1985) daarentegen 

benadrukt Bellmers masochistische karakter.
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68  Zürn, Remarques d’un observateur (1970), in Zürn 

(1989b) G.A.5, p.163: Les dessins obscènes qu’il répète 

depuis des années - peut-être est il érotomane - sont exécutés 

dans une infinie douceur, avec prudence et précision, (...).

69  Deze mythe heeft Rudolf Springer als eerste in 

het leven geroepen. Hij, die ooggetuige van hun 

eerste ontmoetingen was, beschreef de ontmoeting 

tussen Bellmer en Zürn in deze termen. Vele auteurs 

onderstreepten die overeenkomst. Zie bijvoorbeeld 

Rabain (1977a, 1998a), Schneider (1979) en Beck 

(1994). Henry (1998) zette die fascinatie in haar 

artikel “Unica Zürn, la femme qui n’était pas la 

poupée” dubbelzinnig voort door te herhalen dat tot 

Bellmers vreugde Zürn zoveel op zijn eigen creaties 

leek, maar tegelijkertijd erop te wijzen dat Zürn geen 

pop was en Bellmer aan Zürns psychische leed en 

zelfmoord geen schuld had.

70  Dourthe (1999), p.208, noot 4: Elle était sujette, avant de 

rencontrer Bellmer, à des troubles schizophréniques. Zie ook 

Webb (1985), p.221.

71  Masse-Rouquette (1979), p.85: Les représentations 

de l’Animus sous les traits de l’homme aimé ne sont pas très 

fréquentes chez les femmes surréalistes. (...) Unica Zürn a 

exalté l’image de “l’homme blanc” qu’elle appelle H.B. (Hans 

Bellmer) dans son livre “L’homme jasmin”. En p.91: (...) Hans 

Bellmer, qu’elle appelle H.B., l’Homme Blanc, ou l’Homme-

Jasmin. Ze volgt de gelijkstelling van Obliques en 

bedankt Ferdière.

72 Masse-Rouquette (1979), p.85: On entrevoit la tragédie 

d’Unica Zürn en lisant la phrase de Bellmer: “L’homme 

désespère à jamais de polir cet aveugle miroir de plomp qu’est 

pour lui la femme”.

73  Masse-Rouquette (1979), p.93: L’anima-poupée de 

Bellmer s’est si bien incarnée dans Unica qu’elle finira par se 

disloquer en se défenestrant.

74 Berger (1985), pp.152-153: Die auffällige Konzentration 

auf die Zerstörung des weiblichen Ganzen erreicht in 

den 20er und 30er Jahren unseres Jahrhunderts einen 

Höhepunkt.

75  Berger (1985), p.173: Bellmer macht Gebrauch von seiner 

künstlerischen Freiheit und korrigiert die menschliche Natur 

am eigenen Bedarf. en p.174: Bellmers Phantasie haftet am 

Weiblichen, um seine Substanz auf zulösen: (...) en p.175: 

Bellmers Sexualisierung des weiblichen Körpers ist totalitär 

(...). Solche und ähnliche Äußerungen gemahnen an die 

Ästhetik eines Metzgerladens.

76  Berger (1987), p.307: An ihrem Beispiel werden die 

Konsequenzen weiblichen Selbsthasses deutlich, besonders, 

wenn verehrt, bewundert, angebetet und ein männliches Imago 

zum Vatergott stilisiert wird, (...). Selbstverachtung nährte das 

männliche Idol: (...).

77  Schade (1987), p.251: Sein (Bellmers, M.d.Z.) 

ästhetisches Verfahren, sowohl in den Photos mit der Puppe 

als auch in seinen Zeichnungen, entspricht in etwa dem, was 

seine Lebensgefährtin Unica Zürn auf einer poetologischen 

Ebene versuchte. So wie sie die Grammatik der Sprache, 

die Identität von Signifikant und Vorstellungsbild in ihren 

Anagrammen auflöst und als künstlerische Konstruktion, 

als kulturelle Vereinbarung ausweist, bringt auch Bellmer 

auf der bildlichen Ebene Formen, die Erinnerungsspuren an 

männliche und weibliche Körper aufweisen, in neue, nicht in 

der symbolischen Ordnung festgelegte Zusammenhänge.

78  Hubert (1991), p.98: As for other women artists and writers 

associated with partners who were their seniors in artistic 

accomplishment, her relation with Bellmer can be read both 

as a blessing and a disaster, as the interaction of personal and 

artistic dependencies brought out unbearable conflicts while 

promoting fruitful collaboration.

79  Hubert (1991), p.104: Thanks to surrealism she was able 

as an artist and a writer to make the best possible use of a 

precarious mental condition. Over Zürns anagrammen, 

p.99: Shapelessness and darkness announce the impending 

dissolution of the self. Over Zürns teksten, p.100: 

Several of these episodic texts are written under the stress 
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of insanity en in Hubert (1994) pp.159-160: (...): 

“Notizen einer Blutarmen”, (...) where symptoms of paranoia 

and hysteria come to the surface; “Das Haus der Krankheiten”, 

(...) where symptoms of paranoia and schizophrenia (...); and 

“Notizen zur letzten (?) Krise”(...), strongly emphasizing the 

role of hallucination. En over Zürns tekenkunst, p.154: 

Undoubtedly she recognized that she lacked some of the 

qualities she praised so highly in Hans’s “portraits”.

80  Fonfreide (1981a), s.p.: Elle ne put éviter la réflexion 

de l’homme (comme de l’artiste) sur elle-même - ce miroir 

infranchissable, ce miroir sans tain contre lequel elle s’est 

brisée.

81  Irigaray (1985), p.43: (…) elle (Zürn, M.d.Z.) se 

perd dans le miroir sans tain que l’homme lui présente. En 

p.44: Bellmer figure les avatars de ce monde pulsionnel 

que décrit la psychanalyse quand elle l’ose, (...). Il est savant, 

très savant. Voor kritiek op Irigaray’s visie op Zürns 

werk; zie Whitford (1994) en De Zanger (1990). 

De filosofe Lutz (1999) stemt in met mijn kritiek 

op Irigaray; zie p.33 en p.42. Lutz verwijst naar het 

ongepubliceerde Duitse manuscript; “Als wenn es 

Lüge wäre, dass Liebe ein Segen ist”. Het artikel 

is echter een vertaling van het in Nederlands 

gepubliceerde artikel; De Zanger (1990). Weigel 

(1987a), p.272: Diese Beobachtungen beziehen sich nicht 

auf die Person Bellmers speziell; vermutlich wäre es Unica 

Zürn mit einem anderen Mann ebenso oder ähnlich ergangen. 

Weigel (1987b), p.219: Damit ist der Struktur nach eine 

fundamentale Widersprüchlichkeit weiblicher “Schöpfung” 

im Symbolischen, ihr brüchiges Fundament gleichsam bzw. 

ihre notwendige Spaltung beschrieben, deren Perspektive 

sich mit Irigaray als doppelter Ort der Frauen gegenüber der 

Sprache kennzeichnen läßt. Weigel (1987b), p.212: Zwar 

läßt sich das in Bellmers Kunstproduktion par excellence zum 

Ausdruck kommende ästhetische Konzept als historische 

Voraussetzung für die künstlerische Tätigkeit der Frau in 

der Moderne beschreiben und an Unica Zürn studieren, wie 

eine Frau, die in dieses Konzept eintritt, sich darin verstrickt.

82   Kristeva, (1994), p.168: In wezen is een vrouw alleen. 

Wanneer zij de moeder verlaat om toegang te krijgen tot 

de taal en de vader(s), blijft haar geen andere keuze: ofwel 

proberen van de man, deze vreemdeling, te houden met de 

hulp van wat kinderen en een beetje sublimatie (...) ; ofwel 

de moeder terugvinden in de homoseksuele hartstocht of in 

de zusterlijke gemeenschap van onderling geïdealiseerde 

vrouwen. Steeds doemt de schaduw van een niet voltooide 

scheiding weer op: (...). Waarin verschilt dit vrouw-zijn van 

het algemeen-menselijke lot? Inderdaad, ook de man moet het 

rouwproces om zijn moeder doormaken om tot de sprekenden 

toe te treden, maar de varianten van de incest staan hem van 

meet af aan ter beschikking om via de seksuele ervaring de 

“fleurs du mal”, het “geurige paradijs” van weleer terug te 

vinden. De vrouw daarentegen moet in dit gemeenschappelijke 

lot delen, maar zal niet (of zelden) in de erotiek de veilige haven 

van de oorspronkelijke fusie weervinden. Deze laatste werd 

haar overigens dikwijls geweigerd: de moeders wijzen hun 

dochters af en kiezen voor vastere waarden. De vrouwelijke 

eenzaamheid maakt een door beide geslachten gedeeld lot 

alleen maar pathetischer.

83  Morgenroth (1981), p.212: Ein “semiotisches 

Würfelspiel”  (...) findet statt in den Anagrammgedichten 

Unica Zürns. Semiotisch ist in einem Text, was nicht aufgeht 

im Symbolischen, nicht in der Sprache als sozialer Norm, ihrer 

Benennung, in Syntax und Denotation, (...). Vogelaar (1985), 

p.11: Unica Zürn konstrueerde met haar anagrammen geen 

taalsysteem, eerder het tegendeel. Julia Kristeva gebruikt 

hiervoor de term “semiotisch dobbelstenenspel” (...) Met 

haar (Zürns, M.d.Z.) semiotisch spel wilde zij geen nieuw 

taalsysteem tot stand brengen, maar eerder het verdrongene 

tot spreken brengen. (...) Maar zoals het leven van Unica Zürn 

en vele anderen bewijst, is het spel van de onwerkelijkheid een 

uitermate hachelijk spel.

84  Breure (1987), p.40: de lokroep van de waanzin (...) de 

wens om aan het diktaat van de symboliese (moderne 
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spelling, M.d.Z.) orde te ontkomen (...) en p.47: Het 

verlangen naar het “andere” lijkt (...) voort te komen uit een 

onherroepelijke afkeer van de man/vrouw tegenstelling.

85  Morgenroth (1981), p.208: Die Suche nach dem 

Gegenüber, das sie ergänzen soll, bleibt. Sie erkennt nicht, daß 

diese Suche vergeblich ist, daß das väterliche Verbot den Blick 

verstellt hat, (...).

86  Brügmann (1991), p.129: De vroegkinderlijke ervaringen 

waarin seksualiteit en overweldiging samengaan, zullen de 

dominante inspiratiebron worden voor Zürns literaire werk 

zonder dat zij ooit de walging heeft kunnen verwerken, zonder 

dat zij de ik-grenzen heeft kunnen restaureren. en p.132: 

Deze symbolische ordening, die de reële moet vervangen, blijft 

voor Unica Zürn vol risico.

87  Vogelaar (1985), p.11: Het is niet overdreven te stellen 

dat Unica Zürn in haar gedichten haar eigen lichaam 

transformeert. En pp.10-11: In feite deed Hans Bellmer, 

(...), niet veel anders wanneer hij zijn poppen samenstelde uit 

onderdelen van andere poppen, (...). Maar terwijl er bij Bellmer 

een veilige afstand is tussen maker en maaksel, houdt bij 

Unica Zürn het optisch effekt van haar anagrammatische 

zienswijze in, dat de direkte omgeving schemerig wordt, alsof 

zij zichzelf verduistert wanneer zij zich verplaatst in het haar 

verwijderde objekt - en met de gedaanteveranderingen van 

dat objekt, de zin, verandert zijzelf. (...) - De finale stap was de 

sprong uit het raam van de woning van Bellmer, waarmee zij, 

onbedoeld waarschijnlijk, een van zijn geassembleerde poppen 

werd.

88  Orenstein (1983), p.72: Thus the mental “breakdowns” 

of these women artists must now be reinterpreted as 

“breakthroughs” to a vaster subjective knowledge of their own 

true history dating from the Upper Paleolithic and Neolithic 

periods when the creator of the universe was revered in the 

image of a woman.

89  Orenstein (1983), pp.78-79: Yet, curiously enough, his 

father’s Fascism is attacked through the dismantling of human 

anatomy in the image of a female doll. (...) As a child Bellmer 

had been fascinated by the Goddess Kali, Dourga, with her 

twelve arms. (...) Bellmer expresses his hostility to evil through 

the desecration of the Goddess, (...).

90  De Kundalinislang speelt in mijn interpretatie van 

Zürns beeldende kunst ook een rol; zie hoofdstuk 

5: Ins Weisse schwimmen, um endlich das weisse Bild … 

zu sehen? (Unica Zürn).

91  Orenstein (1983), p.82: In reclaiming the image of woman 

as the Great Mother, central to the gynocentric creation myth, 

the visionary woman artist (Zürn onder andere, M.d.Z.) 

defies the norm of androcentric culture and is exiled from it 

in every way while she is forced to live out the history of the 

holocaust of women creators.

92  Scholl (1990). Scholl verwees hiervoor naar Derrida 

en stelde, p.35: Es gibt keinen Ur-Sprung.

93  Scholl (1990), p.44: Die Frau des Surrealisten, denn 

Surrealistinnen gibt es nicht (...), ist also Folie; (...) Transparent für 

Wunsch- und Schreckenszeichen der männlichen Imagination.

94  Scholl (1990), p.121: Zürn ist Königin des Irr-Tums, (...) en 

p.145: Die Naivität ihres Modells. en p.177: Fasziniert vom 

Meister, läßt Zürn sich von Sinnen bringen, der Wunsch (...) wo 

der Märchenprinz erwartet wird, das Mädchen wachzuküssen. 

Die Fabel ist banal, doch dramatisch.

95  Suleiman (1990), p.27: Here, Irigaray’s notion of 

“mimicry”, the playful or ironic counterpart of the masquerade, 

might provide a useful analytical category (…). In mimicry, a 

woman “repeats” the male - in this case, the male Surrealist 

- version of “woman”, but she does so in a self-conscious 

way that points up the citational, often ironic status of the 

repetition. Conley (1996), pp.137-138: (…) Unica Zürn’s 

autobiographical writing shows their (“Automatic Women”, 

M.d.Z.) awareness, for example, of the fascination they 

exerted on men. And, in the manner of Irigarayan mimicry, they 

used that power to adapt the image of Woman in surrealism 

from that of a symbolic figure to that of a human person. En 

p.85: Zürn (…) animated his vision of the doll.

96  Conley (1996), p.103: Her (Zürns, M.d.Z.) persistent 
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wish to escape from reality, however, becomes difficult to 

understand once she describes the depressions that followed 

her euphoria at Wittenau and Sainte-Anne. These descriptions 

cast light on the underside of the superficial glamour of 

embodying the male surrealists’s Automatic Woman.

97  Cardinal (1992), pp.110-112: If Bellmer’s art is at 

all “mad”, then that madness is a function of the resolute 

selfcenteredness of his vision. Yet there also comes a point 

where psychopathology simply exhausts itself as a reference, 

(...) I think my distinction sharpens with the alternative case 

of Unica Zürn, (...) . Though she wrote a memoir in the third 

person that poignantly reveals her psychic disarray, it is more 

in the eerie ingenuity of her letter-puzzle verses that one 

discerns a quality of mental compulsiveness, reminiscent of 

the world games of schizophrenics like August Klett (…). It is 

most certainly in the delirious style of her drawings – (…) - that 

one senses not just a surrealist’s engagement with the flux of 

unprocessed configuration but a psychotic’s abandonment of 

conscious handholds. Many of Zürn’s pen improvisations bear 

a distinct family resemblance to drawings by the mad: (…) 

What is more, her jottings, curls, and squiggles often weave 

a textural skein reminiscent of the style of such mediums as 

(…) . Against what might be called the “lucid delirium” of a Dalí 

or a Bellmer, one might here oppose a “murky delirium”, more 

autistic than communicative, (…) .

98  Sylvain [1979], p.266: Unica a eu une vie de chaman, avec 

ses rêves, ses émotions, ses actions magiques, et personne 

ne s’en est aperçu; (...). Petit récit, petit traité chamanique ou 

taoïste, (...), un des rares récits chamaniques occidentaux.

99  Ujvary (1985), p.112: Unica Zürn hat in ihrer Kindheit zwei 

Vergewaltigungen erlebt, eine durch ihre Mutter, eine durch 

ihren Bruder.

100  Meyer (1998), p.11.

101  Het aspect van cri du coeur is heel sterk in de fictieve 

beschrijving van Zürns laatste dag van haar leven, 

door Saxe in de eerste persoon geschreven; zie 

Saxe [1998]. Het portret moet een indruk geven van 

wat er de laatste dag van haar leven in Zürn omging. 

In deze gecreëerde laatste hartekreet van Zürn 

zitten echter foutieve inbeeldingen, bijvoorbeeld het 

beeld dat Sophie Taeuber-Arp binnenkomt maar 

niet in Zürns verhaal kan rondlopen omdat ze toen 

al jaren dood was.

102  Recentelijk ook Michauxs biograaf, Martin (2003): 

p.623 en p.624.

103  Lutz (1999), p.161.

104  Lutz (1999), p.33 en p.35.

105  Lutz bracht Zürns beeldende kunst met die van Wols 

en daarmee met art autre in verband; in hoofdstuk 3: 

Ich habe oft eine furchtbare Lust nach verbotenen Augen … 

(Unica Zürn) situeer ik Zürns beeldende kunst in 

een cultuurhistorische context waarin art autre een 

van de vier opties is. Een opzet van dit hoofdstuk 

heb ik Erich Brinkmann voor de catalogus voor de 

Zürn tentoonstelling (1998) aangeboden. Alhoewel 

de uitgever Brinkmann & Bose voor andere auteurs 

koos, is de door mij voorgestelde cultuurhistorische 

situering zonder bron- of naamsvermelding in 

telegramstijl terug te vinden in G.A.4.3, p.23. De 

uitgever geeft echter elders in G.A. en in Unica Zürn: 

Bilder 1953-1970 de voorkeur aan “doktersogen”.

106  Lutz (1999), resp.19, p.83 en p.135.

107  Lutz (1999), p.162.

108  Ook Van Maaren (1985), Eifler (1991) en Knapp 

(1998) hebben zich niet gewaagd aan het 

interpreteren met “doktersogen” en Zürn en Zürns 

werk verbonden, noodzakelijkerwijs summier 

omdat het om korte introducerende artikelen gaat, 

met de cultuurhistorische situatie van daar en 

destijds.

109  Paulhan (1996), p.228.
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3 Ich habe oft eine furchtbare Lust 

nach verbotenen Augen … (Unica Zürn)1

Cu l tuurh is to r i sche  sche ts

Wie  w i r  w i s sen , ha t  Coca-Co la  be re i t s  j eden  e rdenk l i chen  

Or t  d i ese r  We l t  e robe r t ; es  l i eg t  an  uns, d i e  I nse l  unse re r  

Träume zu  wäh len , um do r t  e i ne  e igene  Rea l i t ä t  zu  

scha f f en . D ies  i s t  ke i n  l e i ch tes  Un te r f angen , abe r  j u s t  

davon  sp rechen  unse re  bes ten  Küns t l e r  i n  i h ren  Werken . 2

Johannes  Gachnang

Zürns leven stond in het teken van de geest. Fijngevoelig sloot ze in woord en 

beeld aan bij wat ze “de laatste der Mohikanen” noemde, bij een type kunstenaar 

dat nog het dichtst staat bij de ontwortelde vrolijke wetenschapper van Friedrich 

Nietzsche (1844-1900), het type kunstenaar dat zich in de vermaledijde christelijke 

bourgeoiscultuur radicaal naar binnen keert en zich in de kerker van het imaginaire 

opmaakt voor andere tijden, voor een andere cultuur. Zürns beeldende kunst 

behoort tot het type kunst dat Nietzsche omschreef met de term monologe kunst.

Monologe kunst

Monologe kunst is een soort existentiële kunst die zich essentieel onderscheidt 

van de “kunst ten overstaan van getuigen”.3 In dit type kunst kijkt de kunstenaar, 

als een getuige, tijdens het ontstaansproces naar zijn kunstwerk in wording. Al 

werkende toetst hij - Nietzsche veronderstelde een mannelijke kunstenaar - wat 

onder zijn handen ontstaat aan zijn eigen normen en waarden en, meer of minder 

bewust, aan de criteria van hen die over zijn schouder meekijken, God incluis. Hij 

keurt zijn werk en stelt zichzelf tijdens het kijken naar zijn kunstwerk-in-wording ter 

discussie. In de monologe kunst daarentegen heeft de kunstenaar geen weet meer 

van de wereld. Geheel alleen, zonder toetsend oog en het vertrouwde gezelschap 

van een denkbeeldige ooggetuige, laat de monologe kunstenaar de wereld achter 

zich en betreedt in opperste eenzaamheid niet eerder betreden imaginaire terreinen. 
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Monologe kunst is, aldus Nietzsche, kunst waarbij de bodem onder de voeten van 

de kunstenaar is verdwenen en de kunstenaar “in zijn val” niet teruggrijpt op oude 

zekerheden en vertrouwde ankerpunten. 

Zürns beeldende kunst ontstond in een cultuurhistorische context waarin dit 

type kunst extreem en radicaal werd uitgewerkt en revolutionaire hoogte bereikte. 

Elke mogelijkheid om te vergeten - wetten, regels, tradities, technieken, normen 

en waarden - werd benut om het geestelijke avontuur vrij baan te geven en open 

te staan voor het onvertrouwde, het onbekende en het ongehoorde. Monologe 

kunstenaars hadden (en hebben) geen enkele boodschap aan een zichtbare 

werkeli jkheid, gecanoniseerde kunst, traditionele technieken, ingeburgerde 

genres, maatschappelijke of religieuze vermaningen, politieke boodschappen 

of gecultiveerde schoonheid. Zij wantrouwden academische scholing, wilden 

de spelregels van de kunst niet meespelen en vertrouwden uitsluitend op hun 

introspectie, ook als de buitenwereld er blijk van gaf hun inzichten niet te begrijpen 

en hun beeldtaal niet te verstaan. Zürn zag haar leven tot ontplooiing komen door het 

overtreden of overstijgen van de gewone en bekende denkkaders en voelde zich het 

meest op haar gemak tussen mensen die weigerden volgens de codes te denken en 

te leven, die niet op cultureel succes mikten, met hun kunst niet op communicatie 

uit waren, en tekenen, schrijven, schilderen, of beeldhouwen even noodzakelijk en 

vanzelfsprekend vonden als ademen.

De ultieme uitdaging was onbevangen te zijn en alle culturele bagage zoveel 

mogelijk achter zich te laten, zonder houvast aan bekende en vertrouwde toetsstenen 

een imaginaire ruimte te betreden, een innerlijk koninkrijk op te bouwen en hiervan 

in woord en beeld getuigenis afleggen.4 In Zürns cultuurhistorische context wenste 

ieder voorbij het bekende en het bewuste te gaan. Haar intellectuele en kunstzinnige 

milieu bestond uit kunstenaars, schrijvers, in psychoanalyse geïnteresseerde 

psychiaters die, vaak gezamenlijk en in dialoog, extreem gepreoccupeerd waren 

met de exploratie van het onbewuste. Niet alleen fictief. Zürn en haar collega’s 

werkten letterlijk samen door gemeenschappelijk te experimenteren en elkaar met 

kunst en theorie te overtuigen. Van meet af aan hebben in dit geherdefinieerde 

kunstdomein dus psychiatrische, psychologische en psychoanalytische argumenten 

een construerende rol gespeeld. Veel van wat God en vaderland buiten de kunst 

hadden willen houden, kwam onder invloed van de psychiatrie en psychoanalyse, 

maar ook van niet-westerse denkbeelden, ongegeneerd op de voorgrond te staan. 

Binnen dit nieuw verworven esthetische en ethische domein werd Zürn gestimuleerd 

zich als collega met collega’s te meten en zich in woord en beeld uit te drukken.
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Derrière l’autre coté

Allen beijverden zich ontdekkingen te doen: door zich te bekwamen in de 

techniek van de écriture automatique, zichzelf onder hypnose te brengen of bij zichzelf 

een psychose te veroorzaken en hiervan getuigenis af te leggen. De psychose 

vormde een terra incognita. Met behulp van de schrifturen, maaksels of kunst 

van psychoten hoopten zij een glimp op te vangen van een wereld waartoe geen 

of nauwelijks toegang bestond: verschijningen achter de andere kant, voorbij de 

spiegel en de spiegelbeelden. Om die reden spoorden zij kunst van krankzinnigen 

op, bestudeerden deze, verzamelden het en stelden die kunst tentoon. Deze honger 

naar nieuwe inzichten en beelden was medisch, filosofisch en esthetisch van aard. 

Al sinds het einde van de negentiende eeuw wedijverden medici, kunstenaars en 

schrijvers over de vraag wie van hen de beste toegang tot het onbewuste had.5 Zürn 

omschreef dit onderzoek aldus: Beim Suchen und Finden von Anagrammen und bei dem ersten, 

allerersten Strich, den sie mit der in schwarze Chinatinte getauchten Feder auf dem weißen Papier 

macht, ohne zu wissen, was sie zeichnen wird, spürt sie die Erregung und große Neugier, die notwendig 

ist, um sich mit seiner eigenen Arbeit zu überraschen.6 Zürns écriture automatique staat, zoals het 

surrealistische en psychoanalytische praktijken betaamt, in het teken van onthulling. 

Het proces voltrekt zich in een monoloog7, in een ontmoeting en confrontatie met dat 

in of van het “zelf” dat zich normaliter niet laat zien en laat kennen: Die Wahrheit ist möglich 

im Monolog - wer spricht schon über sein Geheimnis? Das hieße das Du schockieren.8

Das Bekannte, das Allzubekannte - es dreht mir den Magen um, schreef Zürn in 1957.9 Ze 

parafraseerde Nietzsches walging voor het Menschliche, Allzumenschliche. De realiteit 

was de dood in de pot. Zürn reikhalsde naar iets buitengewoons.10 Niet in het 

dagelijkse maar in het geestelijke leven. Es genügt, sich etwas vorzustellen. Die Ausführung 

könnte nicht schöner sein.11 In haar kindertijd had zij in haar fantasie daarvan geproefd, 

en die levensdraad wenste Zürn in en met haar kunst weer op te pakken. Zij verlangde 

toegang tot, en openbaringen van, een imagination nouvelle et spirituelle.12 Deze zucht naar 

uitzonderlijk imaginair schouwspel was haar intellectuele en kunstzinnige drijfveer. 

Daarbuiten restte het bekende en het menselijke. Zoals het gevoel van menselijk 

geluk, dat haar alleen maar dof van geest en lui maakte.13

Voor Zürns beeldende kunst geldt wat André Breton over de surrealistische 

kunst in het algemeen schreef, namelijk dat ze vanwege de geesteshouding en de 

daarbijbehorende techniek van de écriture automatique dichter staat bij de spiritistische, 

psychopathologische, oude Aziatische en Mexicaanse kunst dan bij de westerse 

mimetische kunst.14 Zürns beeldende kunst (afbeelding 1) paste in deze traditie; niet 

alleen vanwege haar écriture automatique, maar ook vanwege haar spel met de waanzin. 
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Ze hoopte met haar literaire en beeldende werk nieuwe beelden te creëren en een 

bijdrage te leveren aan de kennis over psychoses. Dankzij exposities en publicaties 

verkreeg Zürn een eigen plekje in het nieuwe kunstpantheon waarin het taboe op 

waanzin, perversiteit en magie was opgeheven. Om de christelijke bourgeoiscultuur 

achter zich te laten, hadden eerder in de westerse cultuurgeschiedenis galspuwende 

en hemelbestormende grootheden als William Blake (1757-1827), Henry Fuseli (1741-

1825), Friedrich Hölderlin (1770-1843), Gérard de Nerval (1808-1855), Odilon Redon 

(1840-1916), Charles Baudelaire (1821-1867), Félicien Rops (1833-1898), Paul Gauguin 

(1843-1903), Comte de Lautréamont (1846-1870) en Vincent van Gogh hun toevlucht 

genomen tot de verbeelding en daarbinnen hun steun en inspiratie gezocht. 

Eigentijdse kunstenaars die zich in hetzelfde kunstenaarsmilieu als Zürn bewogen of 

ertoe hadden behoord, waren onder meer Hans Bellmer, Henri Michaux, Hans Arp en 

Gaston Ferdière (1907-1990), Jean Dubuffet (1901-1985), Max Ernst, Antonin Artaud 

(1896-1948), Wols (1913-1951), Leonora Carrington (1917- ) en Meret Oppenheim 

(1913-1985).

Bellmer, Michaux, Ferdière en Dubuffet: zij deelden een Parnassus en radica-

liseerden ieder op eigen wijze het ideaal van de monologe kunst van Nietzsche: een 

glimp van derrière l’autre coté op te vangen. Met name de surrealistische kunstenaar 

Hans Bellmer (afbeelding 2), de schrijver en beeldend kunstenaar Henri Michaux 

(afbeelding 3), de psychiater Gaston Ferdière en in mindere mate Jean Dubuffet 

hebben een belangrijke rol in Zürns leven gespeeld. Bellmer had Zürn in 1954 als 

levenspartner toegang verschaft tot de kring der surrealistische kunstenaars en 

haar poëtische en beeldende talenten geactiveerd. Henri Michaux kwam in 1957 

in Zürns leven, tijdens portret-zittingen voor Bellmer, in Michauxs atelier. Michaux 

openbaarde haar een naar haar idee in intellectueel en kunstzinnig opzicht een nog 

meer radicale en aansprekende weg dan Bellmer. De psychiater Gaston Ferdière 

leerde Zürn in 1954 oppervlakkig en in 1963 beter kennen. Zij ging bij hem in 1964 

in analyse. Hij leek haar de meest geschikte persoon om haar geestelijke crises 

te bezweren, omdat hij, meer dan zijn medische collega’s, in staat leek zowel de 

wereld van de kunst en de psychiatrie, als de wereld van Bellmer en Michaux te 

verbinden. Michaux en Ferdière waren al sinds de jaren dertig met elkaar bevriend, 

een vriendschap die wat afstandelijker werd nadat Ferdières eerste echtgenote, 

Marie-Louise Termet, Michaux boven Ferdière verkoos en in 1943 met Michaux in 

het huwelijk trad.15 Bellmer en Ferdière hadden elkaar in de jaren veertig via Artaud 

en Joë Bousquet (1897-1950) leren kennen. Ferdière deelde Bellmers interesse in 

erotiek en perversie, die reeds in zijn medische proefschrift L’érotisme: Illusion délirante 

d’être aimé (1937) vorm had gekregen en die, aldus Ferdière, een wetenschappelijke 
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carrière in het conservatieve medische bolwerk had geblokkeerd.16 In 1946 vroeg hij 

Bellmers medewerking voor een De Sade-project.17 Ferdière trachtte met “de ogen 

van Bellmer” naar kunst van geesteszieken te kijken en was zeer geïnteresseerd in 

Bellmers visie op erotiek.18 Jaren later riep Bellmer zijn medische hulp in, eerst voor 

hemzelf, later voor Zürn. 

Bellmer, Michaux en Ferdière deelden hun fascinatie voor kunst van geesteszieken 

met Dubuffet. Op dit terrein bestond al vanaf de jaren veertig tussen Dubuffet 

en Michaux een vriendschappelijk en tussen Dubuffet en Ferdière een zakelijk 

werkverband. Dubuffet werd op Zürns beeldende kunst geattendeerd en kocht in 

1962 twee tekeningen van haar.19 Bellmer, Michaux, Ferdière en Dubuffet hadden 

veel gemeenschappelijke vrienden en collega’s. Zürn raakte op haar beurt met velen 

van hen bevriend aan het eind van de jaren vijftig, onder andere met Max Ernst, 

André Pieyre de Mandiargues (1909-1991) en Patrick Waldberg (1913-1985).20 Ernst 

schreef bijvoorbeeld voor haar solotentoonstelling in Le Point Cardinal in 1962 een 

tekst in fantastische hiërogliefen. Ernst en Bellmer behoorden tot de eerste generatie 

surrealisten en raakten tijdens de Tweede Wereldoorlog met elkaar en met Wols 

bevriend, toen zij in 1939 in een interneringskamp in Aix-en-Provence waren beland, 

vanwege hun Duitse nationaliteit. Ernst had Michaux de ogen voor de beeldende 

kunst geopend, en Michaux vroeg Ernst zijn Tranche de savoir (1950) te illustreren.21 In 

1966 zouden Michaux, Ernst en Artaud exposeren in de galerie Le Point Cardinal 

waar Zürn twee solotentoonstellingen had gehad, in 1962 en 1964. Andere schrijvers 

en kunstenaars die zich in hetzelfde kunstzinnige en intellectuele circuit bewogen 

waren Hans Arp, Leonora Carrington, Meret Oppenheim en Alain Jouffroy (1928- ). Al 

deze kunstenaars kenden elkaar persoonlijk.

Zürns hart en ziel ging naar dit type kunstenaar uit en zag in deze zeldzame 

mensen, in de woorden van Nietzsche, plotseling opduikende nakomertjes van vergane culturen 

en de krachten daarvan.22 Tegen Zürns verwachting in doken er regelmatig van deze 

“laatsten der Mohikanen” op en nog steeds is de monologe kunst niet uitgestorven. 

Zürn ervoer het kunstmilieu van de monologe kunstenaars als een thuisland. 

In de jaren veertig lag haar thuis in haar geboortestad Berlijn, bij de Badewanne-

theaterkunstenaars, met name de danser en (theater)kunstenaar Alexander Camaro 

(1901- ). Later, in de jaren vijftig, werd dat Parijs, bij de surrealistische kunstenaars, 

met name Hans Bellmer, en daarna bij binnen de stijlgeschiedenis moeilijk te 

rubriceren dubbeltalenten, dichters en beeldend kunstenaars: Henri Michaux en 

Hans Arp. Zürn keek naar hen op en voelde zich temidden van deze kunstenaars 

werken op een vruchtbare culturele bodem. Net als zij wenste Zürn als onderdeel 

van het kunstproces in de geest af te dalen en hiervan in woord en beeld getuigenis 
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af te leggen aan enkele geestverwanten: Es ist ihre Chance, nicht nach der Natur  zeichnen zu 

können. Die Deformationen haben ihren Reiz. Malen, ein Thema, ohne vorbestimmte Absicht, erhöht die 

Spannung bei der Arbeit: man guckt sich selbst zu. Indem man sich selbst überrascht, überrascht man 

später die Anderen.23 

Kruispunt 

 

Zürns beeldende kunst staat in een cultuurhistorisch spanningsveld waarin om 

het primaat van verschillende typen monologe kunst werd gediscussieerd. Zürns 

beeldende kunst heeft raakvlakken met vier typen monologe kunst: surrealistische 

kunst, art autre, art brut en psychopathologische kunst. Binnen geen van deze vier typen 

werd kunst gemaakt ten overstaan van getuigen. Monologe kunst was in eerste instantie 

ook niet bestemd voor een publiek, hooguit voor een kleine kring begrijpende 

gelijkgezinden. De vier typen stonden los van de eisen van de academische kunst en 

werden, elk op hun eigen wijze, gekenmerkt door de methodes die ze hanteerden om 

“het onbewuste” het roer van de kunstenaar te laten overnemen.

Zürns beeldende kunst was weliswaar monoloog, maar paste niet in een van 

de vier subcategorieën. Ze was geen surrealistische kunstenares pur sang omdat 

zij het psychoanalytisch surrealistische gedachtegoed te weinig omarmde, geen 

voorbeeldige art autre- kunstenaar omdat zij zich niet radicaal genoeg aan het 

humanistische en psychoanalytische denken ontworstelde, geen ware art brut-

kunstenaar omdat ze daarvoor teveel met de beide benen in de kunstwereld stond, 

en geen onversneden pathologische kunstenaar omdat ze daar te normaal voor 

was.

De hechte eenheid onder de verschillende typen monologe kunstenaars gold 

alleen de afkeer van de geïnstitutionaliseerde cultuur. Binnen eigen kring tekenden 

zich huizenhoge en hemelsbrede intellectuele en kunstzinnige verschillen af. Die 

meningsverschillen zijn steevast te herleiden tot principieel verschillende houdingen 

tegenover de psychiatrie en de psychoanalyse. Er ontstond een onoverbrugbare kloof 

tussen de kunstenaars en psychiaters die binnen medische en psychoanalytische 

denkkaders opereerden, en degenen die zich hiervan - apriori, vanwege hun antropo- 

en eurocentrische karakter - wensten te distantiëren. Alhoewel Zürn profiteerde 

van de pogingen de traditionele scheidingen tussen kunst en gekkenwerk, ziek en 

gezond, man en vrouw op te heffen, bleek lang niet iedereen in staat die opposities 

achter zich te laten. Traditionele psychiatrische categorieën bleken taai te zijn en 
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psychoanalytische theorieën meer bij de surrealistische en psychopathologische 

kunst aan te sluiten dan bij de meer experimentele art autre en art brut. Bellmer, 

Michaux en Ferdière zijn dan ook voor de interpretatie van het beeldende werk 

van Zürn als vertegenwoordigers van verschillende intellectuele en kunstzinnige 

opties belangrijker dan als persoon. Bellmer gold als de surrealistische kunstenaar 

in optima forma. Michaux als zijn tegenpool, als geestelijk vader van de art autre, en 

Ferdière als de psychiater die in Frankrijk de categorie psychopathologische kunst 

leven had ingeblazen. Alle drie - Bellmer, Michaux en Ferdière - waren betrokken 

bij de totstandkoming van de collectie art brut door Dubuffet. Het belang van de 

cultuurhistorische context van Zürns werk ligt niet alleen in het eensgezinde verzet 

tegen de gecanoniseerde cultuur, maar ook in de onderlinge meningsverschillen over 

het belang van psychiatrische en psychoanalytische inzichten.

De verbeelde wereld die Zürn in haar tekenkunst ontsluit, is een sprookjesachtig 

universum van metamorfosen. Het is een figuratieve wereld waarin mensen, dieren 

en planten vrolijk van de ene in de andere soort overgaan. Altijd kristalliseren de 

metamorfosen zich als een ijsbloem over het tekenvlak uit. Diepte heeft de tekening 

nooit. Zürns fabelwezens behoren tot een wereld waarin de scheiding der soorten 

niet geldt, waarin mens, dier en plant op hetzelfde plan staan. In Zürns universum is 

alles bezield, en gaan het alledaagse en het wonderbaarlijke, het menselijke en het 

bovennatuurlijke moeiteloos samen. Zürns “platte” tekeningen doen soms oriëntaals 

aan, ademen een Duizend-en-één-nacht sfeer uit. Sommige dansende of zwevende 

figuren hebben iets weg van wajangpoppen. De overvolle, decoratieve en vlakke 

tekeningen met slangachtigen gelijken soms sterk op platte en overvolle Indiase 

tekeningen met draakachtigen. En Zürns tekeningen met gezichtsprofielen roepen 

soms reminiscenties aan Japanse houtsnijkunst op.

Zürns fabelwezens verschillen essentieel van Bellmers driedimensionale 

menselijk-erotische spektakels en van Michauxs eendimensionale cerebraal-

abstracte verschijnselen. Zürns fantasma’s bevinden zich ertussenin: ze zijn te 

onmenselijk voor Bellmers menselijk lustparadijs, maar te aards voor Michauxs 

boven- of buitenmenselijk universum. Zürns beeldentaal correleert het meest met 

de wereld van mythen, sagen en sprookjes. Zürns beeldende kunst lijkt zuiver naar 

binnen gericht te zijn en zodoende een zuivere getuigenis van haar onbewuste, 

maar stond zoals alle monologe kunst, tegen de spelregels in, ook in contact met 

de buitenwereld. Op vergelijkbare wijze ontstond Nietzsches werk niet zonder besef 

van achterliggende censurerende instanties als God, vaderland en wetenschap. Het 

was de ultieme uitdaging deze autoriteiten al schrijvende tot nul en generlei waarde 
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te denken en hun invloedrijke sporen uit het denken te bannen. Deze titanenarbeid 

zou volstrekt overbodig zijn geweest als Nietzsche ongevoelig voor en onbekend 

met deze autoriteiten was geweest. Nietzsche zette zich in het bijzonder af tegen 

de “getuigen” die ongevraagd en vanzelfsprekend over zijn schouders meekeken, 

en ergerde zich aan allen die zich een dergelijk meekijken lieten welgevallen. De 

opperste eenzaamheid van Nietzsche en de hoogte van zijn vlucht zijn relatief, en 

kunnen gemeten worden aan de cultuurhistorische context die hij wilde ontvluchten 

en de schaarse culturele stromingen waarmee hij zich enigszins verwant voelde. 

Zürns beeldende kunst is evenmin een weerslag van een louter private binnenwereld 

en evenzeer gevormd in een proces van zich afzetten tegen en aangetrokken voelen 

tot een specifieke cultuurhistorische context, de wereld waarin ze leefde.

Surrealistische kunst 

 

De surrealisten ontdekten en ontwikkelden verschillende methodes om in het 

kunstproces de wereld met zijn normen en waarden buiten spel te zetten. Het meest 

karakteristieke van de surrealistische kunst is de techniek van de écriture automatique, 

het automatisch schrijven (afbeelding 4). Surrealistische kunstenaars streefden 

ernaar verboden of verdrongen impressies of gedachten zo puur mogelijk in woord 

en beeld tot uitdrukking te brengen, zonder tussenkomst van welke buitenwacht dan 

ook. De kunst moest “een dictee van het denken” zijn, “zonder controle van de rede, 

in welke vorm dan ook, vrij van iedere esthetische en ethische vooringenomenheid”.24 

Er werd geëxperimenteerd met hypnose en onderzocht in hoeverre de ervaringen 

van de gehypnotiseerde in woord of beeld gestalte konden krijgen. Ze stortten zich 

op dromen, schreven ze op in dagboeken, interpreteerden ze met behulp van de rijke 

hoeveelheid theoretische boeken van wetenschappelijke of populaire droomuitleggers 

en verwerkten ze in hun literatuur en kunst. Breton had in 1933 gesteld dat het om bijna 

verloren gegaan cultuurgoed was. Hij wees erop dat Leonardo da Vinci (1452-1519) 

ervan had geweten: (...) Léonard de Vinci recommandait à ses élèves (...) de regarder longtemps un 

vieux mur décrépi:“Vous ne tarderez pas, leur disait-il, à remarquer peu à peu des formes, des scènes 

qui se préciseront de plus en plus ... Dès lors vous n’aurez plus qu’à copier ce que vous voyez, et à 

compléter au besoin”. Quelques allusions qu’on ait continué d’y faire, on peut dire que cette leçon a été 

perdue.25 Deze les was, aldus Breton, in de westerse cultuur in de vergetelheid geraakt. 

De kunstenaars van de westerse cultuur hadden zich eeuwenlang laten opsluiten 

in “het huis van correctie” waarin men zich blind staarde op corrigeren, polijsten, 

hernemen en herformuleren.26 Het had de kunstenaars stekeblind voor de oneindig 
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meer interessante message subliminal27, tekenen uit het onbewuste, gemaakt. Om deze 

trésor subjectif28 te ontsluiten was eigenlijk maar één ding noodzakelijk, namelijk, in de 

woorden van Arp, de oogleden te sluiten en het geestesoog te openen.29 Voor Zürn 

en de haren waren dit ontdekkingen van wereldformaat. Breton stelde zelfs dat alleen 

berichten van deze andere orde het universum nog zouden kunnen vergroten: L’image, 

telle qu’elle se produit dans l’écriture automatique (...). Cette trouvaille (…) seule a le pouvoir d’agrandir 

l’univers.30 Een fanatieke beoefening van het automatische schrijven veroorzaakte 

zonder geestverruimende middelen vrij snel hallucinaties. Velen, onder wie Breton, 

hadden het hoogst persoonlijk ervaren.31

Een ander veel toegepast procédé was het spelen van het negentiende-eeuwse 

cadavre exquis -spel. Voor dit spel wordt in een gezelschap van enkele personen 

afgesproken gezamenlijk een zin te maken. De eerste noteert het onderwerp van de 

zin en vouwt het blaadje om zodat het geschrevene niet door de anderen gezien kan 

worden, de tweede noteert een werkwoord en vouwt ook dit geschrevene weg, en 

de volgende tafelgenoten voegen op gelijke wijze een gedeelte aan de zin toe. Het 

uiteindelijk resultaat is een collectieve zin die als geheel buiten het bewustzijn om tot 

stand is gekomen. Het cadavre exquis kende ook een beeldende variant. Daarnaast 

experimenteerden de surrealisten, Max Ernst onder anderen, met klankgedichten 

die door klankassociaties tot stand waren gekomen en waarin woorden en zinnen 

geen betekenis hadden. Een gelijksoortig procédé dat de surrealisten toepasten was 

het maken van anagrammen. Ook dit dichtspel heeft zijn wortels in de negentiende-

eeuwse volkscultuur. De vrouwelijke schurk van de stomme filmfeuilleton Les Vampires 

(1915), Irma Vep, droeg niet toevallig het woord vampier in haar naam. Zürn zag in 

de naam van (Max) Ernst het Duitse woord Stern32 en Breton zag in die van Salvador 

Dalí een bevestiging van zijn vermoedens dat het om een geldbeluste kunstenaar 

ging: Avida Dollars.33 Toeval zou niet bestaan, tenminste niet in de zin van rede- en 

betekenisloos. In tegendeel, via het toeval konden dingen naar boven komen die 

normaal gesproken weggedrukt of vermeden werden.

Om in de beeldende kunst de normen en regels buiten het kunstproces te 

zetten, werden de methoden van de decalmonie en frottage ingezet, beide ontleend aan 

wereldwijd verbreid kindervermaak. Het spel van de decalmonie ontstaat door twee 

natte, bewerkte oppervlakken op elkaar te drukken en de kleuren en vormen het werk 

te laten doen.34 Deze techniek is veel toegepast door Oscar Dominguez (1906-1957), 

Bellmer en Ernst. De frottage -techniek werd bij toeval door Ernst ontdekt toen hij zich 

in een hotelkamer in Bretagne schuil hield voor de politie, omdat hij samen met Artaud 

een manifest tegen de Marokkaanse oorlog had ondertekend. In een flits zou Ernst 

zich door de patronen van de houten lattenvloer de beeldende mogelijkheden van de 
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wrijfmethode hebben gerealiseerd. Verwachtingsvol wreef hij met potlood of andere 

tekengerei over een vel papier op de houten ondergrond, waarop soms een extra 

blaadje of touwtje, en wachtte “zonder enige inspanning” af welke voorstellingen de 

grillige vloerpatronen hem schonken. De frottage -techniek versterkte Ernsts visionaire 

vermogens en bezorgde hem tot zijn vreugde soms hallucinaties, wat het beeldend 

proces weer ten goede kwam.

Het is dan ook geen toeval dat Alice in Wonderland in de surrealistische kring een 

heldin was.35 Alice vertegenwoordigde het betreden van een krankzinnige en fantasierijke 

verbeeldingswereld in optima forma. De surrealisten zouden net als haar willen zijn en zouden 

even onbevangen, onbevreesd en onbelemmerd tot wonderbaarlijke, fantasierijke en 

krankzinnige verbeeldingswerelden willen toetreden.36

De enige surrealist die een andere techniek verkoos, was Salvador Dalí (1904-1989). 

Hij draaide het surrealistische procédé een slag om door niet te willen ontsnappen 

aan de wereld en zijn bewuste zelf. Integendeel, hij plaatste zichzelf juist in het 

centrum en zette de wereld naar eigen believen geheel naar zijn hand. Geen “dictee 

van het denken”, maar een dwingend dictee van Salvador Dalí’s denken. Hij riep zich 

uit tot de ultieme paranoicus. Iemand die aan paranoia lijdt, aldus Dalí, ziet alleen zijn 

eigen denken bevestigd. De paranoicus ziet overal zijn eigen paranoïde verbanden, 

legt tegenargumenten als onzin naast zich neer. De paranoicus is heer en meester 

over zijn denkbeeldige universum. De eigenzinnige weg die Dalí insloeg was eveneens 

geïnspireerd door Nietzsche. Volgens Salvador Dalí zat Nietzsche op het goede 

spoor maar was hij uiteindelijk te zwak om volgens zijn eigen denkbeelden te leven, 

anders zou zijn weg niet in de waanzin zijn doodgelopen. Na Nietzsche verorberd en 

verteerd te hebben zou Dalí zijn besluit hebben genomen. Hij zou Nietzsche in de 

schaduw zetten, een stuk groter worden dan hij: Zelfs qua snor zou ik Nietzsche overtreffen! 

De mijne zou niet deprimerend zijn, catastrofaal, zwaar van Wagneriaanse muziek en dichte mist. Nee! 

Ze zou rafeldun zijn, imperialistisch, ultra-rationalistisch en wijzend naar de hemel, zoals het verticale 

mysticisme, zoals de verticale vakverenigingen van Spanje.37

Dalí wilde zich doelbewust met de paranoicus en niet met de schizofreen 

identificeren. De schizofreen zou, aldus Dalí, niet bij machte zijn zijn persoonlijke 

stempel op creatieve wijze op de wereld te zetten.38 In het pamflet Declaration of the 

Independence of Imagination and Man’s Right to His own Madness (1939) onderstreepte Dalí 

het kunstzinnig nut van een egocentrisch en op hol geslagen verbeelding. Hoe meer 

associatiewaan hoe beter, en daarin zou het onderscheid tussen ziek en gezond niet 

ter zake doen. De kunstenaar zou zich tot zijn alter ego kunnen richten en verdrongen 

seksuele dwangvoorstellingen kunnen aanspreken. Dalí die zijn méthode paranoïaque-
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critique39 tegenover het passieve écriture automatique van de surrealisten stelde, zou 

blij verrast zijn geweest met het proefschrift van Jacques Lacan over paranoia.40 

Lacan op zijn beurt vond bij Dalí de bevestiging van zijn tegendraadse stelling dat 

paranoia geen gebrek aan ratio zou zijn, maar een actieve, kritische en creatieve 

geestesstaat.41

Het surrealistische automatische schrijven is een variant van het automatische 

spreken tijdens een psychoanalyse. Spreken tijdens de psychoanalytische sessies 

- liggend op de bank, niemand voor je, geheel op je zelf teruggeworpen en moed 

vergarend om te zeggen wat er spontaan in je opkomt - was een van de vele 

intrigerende methodes om de bewuste controle over het denken uit te schakelen en 

zodoende het onbewuste meer kans tot spreken te geven. 

De surrealisten hadden Freud gelezen, voor zover zijn werk in vertaling toegankelijk 

was.42 Breton had enkele jaren medicijnen gestudeerd en schreef over zijn ervaring 

als arts-assistent in het eerste surrealistisch manifest (1924): Daar ik me in die tijd nog 

intens met Freud bezig hield en vertrouwd was met zijn onderzoeksmethoden, die ik tijdens de oorlog 

enigermate op zieken had kunnen toepassen, besloot ik van mezelf gedaan te krijgen wat men van hen 

vraagt, n.l. het houden van een monoloog die zo snel mogelijk wordt gezegd zodat de kritische geest van 

het subject geen enkel oordeel kan vellen, en dientengevolge door geen enkele terughoudendheid wordt 

afgeremd, en die zo nauwkeurig mogelijk het gesproken denken is.43

Niet alleen Breton, ook Philippe Soupault (1897-1990) paste deze methode 

op zichzelf toe. Bladzijden schreven Breton en Soupault vol, verrast door de rijke 

en vruchtbare oogst. Wat normaal gesproken absurd leek, bleek verrassend 

betekenisvol. Het automatische spreken zou een sensationele en onomkeerbare 

ervaring zijn. Je raakte er onherroepelijk aan verslaafd, net als aan opium.44 Het 

automatische spreken zou zeker niet zonder psychische risico’s zijn, maar dat besef 

zou hen niet werkelijk tegenhouden: Wie de verbeelding tot slavernij brengt, ook al gaat het om 

wat men grofweg geluk noemt, onttrekt zich aan alles wat hij diep in zichzelf aan hoogste gerechtigheid 

vindt. (...) De vrees voor waanzin zal ons er niet van weerhouden de vlag van de verbeelding uit te steken. 

(...) Vraag het maar aan Robert Desnos, die de surrealistische waarheid misschien het dichtst van 

allemaal heeft benaderd, die in nog onuitgegeven werken en tijdens de vele experimenten waartoe hij 

zich heeft geleend, de hoop die ik in het surrealisme had ten volle heeft bewaarheid en die me dringend 

noodt er veel van te verwachten. Desnos spreekt nu surrealistisch naar believen. De wonderlijke 

souplesse waarmee hij mondeling zijn gedachten volgt, levert ons schitterende teksten op, zoveel als wij 

maar willen. Deze gaan echter weer verloren, want Desnos heeft wel wat beters te doen dan ze vast te 

leggen. Hij leest in zichzelf als in een open boek en steekt geen vinger uit om de bladeren te pakken die 

verwaaien op de wind van zijn leven.45 Vol respect sprak Breton in 1924 over Robert Desnos 

(1900-1945) die orakelend door het leven ging. De surrealisten namen de kunst van 



Ich habe of t  e ine furchtbare Lust  nach verbotenen Augen . . .  (Un ica Zürn)

77

Ich habe of t  e ine furchtbare Lust  nach verbotenen Augen . . .  (Un ica Zürn)

78

psychoten tot voorbeeld. De bewondering was zo groot dat zij ernaar streefden de 

kenmerken en eigenaardigheden van hun “wartaal” na te streven en te evenaren.46 Zij 

meenden dat hallucinaties geen geringe bron van genot konden zijn.

Het automatische spreken van de surrealistische kunstenaar beoogde aspecten, 

dimensies, lagen van de geest te mobiliseren die normaal gesproken geen kans 

kregen in de rationele denk- en werkwijze. De surrealisten waren echter geen 

gehoorzame adepten van Freud. Soms werd Freuds droomtheorie trouw gevolgd, 

maar meestal werd ermee gegoocheld, bijvoorbeeld door Ernst.47 Moeiteloos 

werd Freuds denken gecombineerd met (filosofische) traktaten van mystieke en 

alchemistische leermeesters, en de uitkomsten daarvan weer met de theorieën van 

Hegel en Marx. Het gebruik van psychoanalytische inzichten door de surrealisten 

vormt dan ook een vrolijke variant op de psychoanalyse in het algemeen en Freuds 

psychoanalyse in het bijzonder.

Breton hoopte Freud voor de surrealistische experimenten te winnen, maar al 

tijdens een ontmoeting in 1921 in Wenen werd het hem duidelijk dat Freud zich 

van hun toeëigening van de psychoanalyse wenste te distantiëren en dat zijn hart 

uitging naar de klassieke kunst, met name die van de Oudheid. Freud wenste 

aan het klassieke kunstconcept vast te houden en achtte de pogingen om dit 

kunstconcept te ondermijnen door het onbewuste zoveel mogelijk ongereflecteerd 

aan de oppervlakte te laten verschijnen onwenselijk en wanstaltig.48 Breton uitte 

zijn teleurstelling over deze ontmoeting in Littérature, maar stuurde in 1932 zijn Les 

Vases communicants (1932) met opdracht naar Freud in de hoop hem alsnog voor zijn 

inzichten te winnen.49 Freud maakte in drie brieven nogmaals duidelijk dat hij mijlenver 

van Breton afstond. Dalí, die meer dan Breton met de klassieke kunst flirtte door aan 

traditionele schildertechnieken vast te houden en zichzelf bewust tot paranoicus uit 

te roepen, mocht Freud daarentegen wel charmeren.

Alhoewel er binnen de surrealistische kern grote verschillen bestonden in de 

verwerking van psychoanalytische inzichten, was men het over het algemeen wel 

eens met Freuds uitgangspunt dat de diepste drijfveer van de mens gevormd wordt 

door zijn seksuele driften en de mens zodoende eerst en vooral een seksueel wezen 

is.

Naast de zienswijze van Freud genoot ook de psychopathologie de belangstelling 

van de surrealisten. Vooral Bellmer zou zich daarin hebben gespecialiseerd. Behalve 

het werk van Freud werd bijvoorbeeld ook dat van Cesare Lombroso (1836-

1909), Otto Rank (1884-1939) en Carl Jung gelezen. In de eigen gelederen van de 

surrealisten waren bovendien psychiaters die dolgraag met kunstenaars ideeën 

uitwisselden, onder wie Gaston Ferdière en Jacques Lacan.
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En met intellectuele nieuwsgierigheid naar alles wat tot ontsluiting van het 

onbewuste kon leiden, stortten de surrealisten van het eerst uur zich op de esoterie. 

Ze vroegen waarzegsters om raad, lieten horoscopen trekken, geloofden in de 

kennis en wijsheid van de tarot en de I-Tjing. De paranormale begaafdheid van Gala 

- de surrealistische muze bij uitstek voor met name Paul Éluard (1895-1952), Ernst, 

Bousquet en Dalí - werd dan ook gerespecteerd en haar interpretatie van de kaarten 

met ontzag geaccepteerd.

Surrealistische kunst is seksueel, erotisch, soms pornografisch. De eerste generatie 

surrealisten bestond louter uit mannen en in hun kunst en literatuur bouwden ze 

hun droomwereld op. In het eerste surrealistische manifest beschreef Breton het 

droombeeld van een kasteel waarin hij samen met zijn gerespecteerde collega’s 

woonde, vijfentwintig in totaal, onder wie Éluard, Desnos, Jean Paulhan (1884-1968) 

en Artaud. In Bretons fata morgana bestond een wij-gevoel, wij die weten hoeveel 

vrouwen we hebben gehad en die vergezeld worden door nog vele anderen, onder 

wie verrukkelijke vrouwen, wis en waarachtig.50 Het voornaamste was immers eigen baas zijn en 

heerser over de vrouwen en over de liefde.51

Tegen de tijd dat Zürn tot de kring der surrealisten toetrad, waren al veel 

kunstenaressen haar voorgegaan. Niet zelden eerst geballoteerd op schoonheid 

en liefde, participeerden ze in surrealistische tentoonstellingen, publicaties en 

bijeenkomsten. Het wij-gevoel van de eerste generatie surrealisten - dat zijn 

onbevangenheid had verloren omdat Breton met zijn excommunicaties het 

surrealisme een sektarisch karakter gaf - kenden zij minder. Toyen (1902-1980) 

voelde zich nog het meest een van hen. Dorothea Tanning (1910- ) en Bona (1926- ) 

eveneens, maar niet alleen om een eigen zelfverkozen weg te kunnen bewandelen, 

maar ook uit respect voor hun echtgenoten, respectievelijke Max Ernst en André 

Pieyre de Mandiargues, die binnen het surrealisme een prominente plaats innamen. 

Verschillende kunstenaressen voelden zich echter na een eerste warm onthaal na 

verloop van tijd niet meer op hun gemak en distantieerden zich van het surrealisme. 

Zo raakte bijvoorbeeld Meret Oppenheim, nadat haar ster al vroeg hoog aan de 

surrealistische hemel was gaan schijnen, in een crisis waarna ze vijftien jaar nodig 

had om op vriendschappelijke doch gepaste afstand van het surrealisme te kunnen 

werken. Volgens Oppenheim had uiteindelijk de Gestaltpsychologie van Jung haar 

over haar inzinking heen geholpen en haar de kracht gegeven haar eigen weg in 

de kunst te gaan. Leonora Carrington, Remedios Varo (1908-1963) en Jacqueline 

Lamba (1910-1993) - die allen een liefdesrelatie met een surrealistisch kunstenaar 

van het eerste uur hadden gehad, respectievelijk met Ernst, Benjamin Peret (1899-



Ich habe of t  e ine furchtbare Lust  nach verbotenen Augen . . .  (Un ica Zürn)

79

Ich habe of t  e ine furchtbare Lust  nach verbotenen Augen . . .  (Un ica Zürn)

80

1959) en Breton - distantieerden zich nog het sterkst en het felst van het surrealisme. 

Hun distantie betrof met name de surrealistische fixatie op liefde en erotiek. De drie 

waren bevriend, en alle drie voelden zij zich intellectueel sterk aangetrokken tot 

niet-westerse culturen en hun levensfilosofieën. Vooral Carrington bestudeerde de 

theorieën van Gurdieff en Ouspensky, ging in de leer bij Inca-Indianen, verdiepte zich 

in de alchemie en begeesterde Varo.

Toen Carrington werd uitgenodigd ideeën voor de surrealistische tentoonstelling 

over het thema erotiek in 1959 te leveren, stak ze dan ook een beetje de draak 

ermee.52 Zij deelde hun preoccupatie niet meer. Naar haar idee was ze dat ontgroeid, 

evenals het surrealistische vrouwenideaal van een jong, mooi, ongerept verlangend 

vrouwenlichaam. Trots liet ze per brief weten dat ze haar niet meer met dit ideaalbeeld 

moesten associëren. Tussen surrealistische kunstenaressen en het surrealisme 

ontstond om vele verschillende redenen, en niet altijd ideologische, een verwijdering. 

Bij Lee Miller (1907-1977) voltrok zich een onherstelbare breuk in haar betrokkenheid 

met kunst creëren tijdens het fotograferen van de bevrijding van concentratiekampen 

door de geallieerden. Sindsdien trok zij zich terug, niet zozeer uit het surrealisme in 

het bijzonder maar uit het midden van de kunst-coterie in het algemeen. Dora Maar 

(1907-1997) verdween uit het midden van het surrealisme, eerst door haar relatie met 

Picasso, en na de Tweede Wereldoorlog, nadat Picasso hun relatie had verbroken 

en zij in een depressie belandde, door voor het katholicisme en een kluizenaarsleven 

in de Provence te kiezen. Kay Sage (1898-1963), wier kunstenaarsleven sterk met 

dat van haar echtgenoot, de surrealist Yves Tanguy (1900-1955), was vervlochten, 

belandde na Tanguy’s dood eveneens in een depressie en pleegde in 1963 zelfmoord. 

De meest beroemd geworden psychisch lijdende surrealistische kunstenares is Frida 

Kahlo (1907-1954). Breton “ontdekte” haar schilderkunst in 1938 tijdens een reis 

in Mexico. Hij trachtte haar oeuvre in het surrealisme te incorporeren, maar Kahlo 

besefte al in 1939 tijdens een bezoek aan Parijs, vanwege haar deelname aan de 

door Breton georganiseerde tentoonstelling Mexique, dat haar oeuvre weinig met het 

Westeuropese surrealisme gemeen had.

Art autre

Naast de surrealistische kunst was er nog een stroming die Zürn minstens even sterk 

aansprak, de art autre. De eenheid binnen deze stroming lag, net als in de surrealistische 

kunst, eerder in de geestesgesteldheid, de intellectuele uitgangspositie, dan in de 

stijlovereenkomst. Anders dan de surrealistische kunst is de art autre maar heel soms 
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als term in de kunstgeschiedenis opgenomen. Aanverwante termen als l’art informel 

of art concret, termen die naast art autre door deze kunstenaars zelf werden gebezigd, 

spelen binnen de stijlgeschiedenis een iets grotere rol.

In 1952 gaf Michel Tapié (1909-1987) deze stroming de naam Un art autre, een andere 

kunst.53 Tapié beschouwde Dubuffet (afbeelding 5), en Michaux (afbeelding 6) als de 

prinsen van deze andere kunst, en Wols (afbeelding 7), Jean Fautrier (1898-1964), 

Georges Mathieu (1921- ) en Germaine Richier (1904-1959) als hun zielsverwanten.

De moderne kunst begon voor Tapié expliciet bij Nietzsche en zou haar eerste 

serieuze breuk met het verleden in de Dada hebben beleefd. Tot de weinige 

voorvaders van een art autre rekende hij Francis Picabia (1879-1953), Marcel Duchamp 

(1887-1968) en Arp. Net als Nietzsche omarmde Tapié alleen kunstenaars die zich 

zonder enig houvast aan een geestelijk avontuur durfden over te geven.54 Het zou 

moed vergen, omdat geen van de traditionele criteria van de kunstbeschouwing 

meer houvast boden en de toeschouwer een extase of waanzin zou binnengaan. 

Deze kunst zou dan ook per definitie niet voor het grote publiek zijn.

Volgens Tapié waren Michaux, Dubuffet, Fautrier, Wols en de andere zielsverwanten 

een waarlijk andere weg ingeslagen dan de surrealisten. Zij zouden zich veel radicaler 

tegen het humanisme hebben verzet dan de surrealisten en zij zouden fundamenteler 

hebben opengestaan voor magie en mystiek. De door hen opgezochte extase en 

magie waren spiritueel van aard. Tapié schoof de mysticus Juan de la Cruz (1542-

1591) als hun grote voorbeeld naar voren, maar Michaux afficheerde zich eerder met 

de Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381).55 De erotiek was voor hen niet 

de enige weg. Ascese zou eveneens zeer effectief kunnen zijn.56

Michaux, Wols en Artaud - niet door Tapié genoemd, maar een niet te 

onderschatten wegbereider57 - lieten zich net als de surrealistische kunstenaars 

Bellmer en Tanguy in het afdalen van de geest, in het buiten zichzelf treden, een 

handje helpen door lysergine, mescaline, opium, heroïne, hasjiesj, psilocybine 

paddestoelen, ether of alcohol.58 Wellicht mede gevoed door hun wens de mens in 

het algemeen en zichzelf in het bijzonder achter zich te laten, blijkt, getuige hun kunst, 

hun onbewuste niet door fallische en erotische voorstellingen gedomineerd. Tapié 

schreef dan ook dat deze kunstenaars zich niet door het persoonlijke verleden lieten 

bepalen. De particuliere geschiedenis met zijn struggle for life in het Oedipuscomplex 

kon hen gestolen worden.

Artaud, Dubuffet en Michaux distantieerden zich expliciet van het surrealistische 

automatische schrijven en het surrealistische mensbeeld. Vooral Dubuffet heeft zich 

tegen de term automatisch surrealisme verzet.59 Extase en delirium zouden andere 

middelen en technieken eisen. Dubuffet voelde zich meer verwant met de makers 
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van magische objecten dan met kunstenaars.60 Ook Michaux achtte de term écriture 

automatique weinig doordacht. Al in 1924 ridiculiseerde hij, ondanks zijn bewondering voor 

het werk van Ernst, het blinde enthousiasme van de surrealisten in het algemeen en van 

Breton in het bijzonder voor de écriture automatique. Bretons credo: Ontspan en schrijf zonder 

gêne en zonder enige reflectie op wat in je opkomt, zou onuitvoerbaar zijn. Michaux, 

vertrouwd met meditatie-technieken, wierp daar tegenin dat de mens niet of nauwelijks 

tot ontspannen in staat was. De mens zou bovendien zijn gedachten of beelden nooit 

direct kunnen weergeven, alleen al omdat hij in twee seconden tweeduizend beelden te 

verwerken zou krijgen. Het surrealisme was in zijn ogen dan ook slechts een voortzetting 

van het realisme; ze had alleen de aandacht van buiten naar binnen het hoofd verschoven. 

Michaux wenste daarentegen het realisme en het antropocentrische denken, dus ook de 

ik-belevenissen van de dromen, voorbij te streven. Artaud was evenmin onder de indruk 

van de westerse pogingen om het onbewuste aan te boren terwille van de kunst. 

Wat wel indruk op hem maakte was het Balinese theater, waarin de toneelspelers 

achter hun maskers in trance raakten, de greep op het lichaam en de persoonlijke 

geschiedenis verloren, om goddelijke krachten de kans te geven in hun lichaam huis 

te houden en via hun kreten en gebaren zich aanwezig te stellen.

Michaux, Artaud en Dubuffet hadden een gedeelde aversie tegen de 

psychoanalyse. Al in 1924 vroeg Michaux zich af waarom iedereen Freud omarmde: 

Pourquoi tout le monde de s’empresser autour de la philosophie de Freud?61 Freud zou weliswaar 

een ontdekking hebben gedaan, maar geen opzienbarende, aldus Michaux. Hij zou 

slechts het topje van de ijsberg hebben gezien. Volgens Michaux wordt het denken 

van de mens niet uitsluitend beheerst door zijn driftleven, maar slechts voor een 

zeer klein gedeelte. Buiten de onbewuste seksuele driften zou er nog een wereld 

van andere, onbewuste drijfveren bestaan, die meer met zelfbehoud (behoudzucht, 

dominantie, gierigheid, et cetera) en eigenliefde te maken hebben. Michaux wenste 

zich niet blind te staren op het topje, maar wenste de gehele ijsberg in het vizier 

te krijgen.62 Het ergerde Michaux bovendien dat Freud in de droomwereld eerst en 

vooral het mannelijk geslacht gesymboliseerd zag.

Artaud, die in 1927 met de surrealisten had gebroken, zou in 1947 over de 

seksuele geobsedeerdheid van de psychiatrie klagen, wat overigens niet heeft 

kunnen voorkomen dat de aan mystiek en esoterie verslingerde Artaud de 

geschiedenis is ingegaan als een door seksuele en religieuze wanen geplaagde 

geest.63 Een veelzeggende tirade van Artaud luidt: Geen psychiater die niet een notoire 

seksmaniak is. En ik geloof niet dat er op die regel ook maar één uitzondering mogelijk is. Ik ken er 

een die een paar jaar geleden bezwaar maakte tegen het feit dat ik die hele troep aartsoplichters en 

gepatenteerde schurken, waartoe hij zelf ook hoorde, over één kam schoor. Ik, meneer Artaud, zei hij 
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tegen me, ik ben géén seksmaniak en ik daag u uit mij één enkel bewijs te tonen voor de beschuldiging 

die u uit. Daarvoor hoef ik u alleen maar uzelf te tonen, doktor L., dat is bewijs genoeg, het staat op uw 

smoel geschreven, (...)..64

Arp, door Tapié als een van de voorvechters van de autre art naar voren 

geschoven, accepteerde de idee dat de verbeelding louter en alleen door libidineuze 

voorstellingen zou worden bevolkt, zeker niet. Totaal niet onder de indruk van dit 

inzicht verwees hij, met andere Dadaïsten, de boeken van Freud, Jung, Alfred Adler 

(1870-1937) en consorten met een grote zwaai naar de vuilnishoop.65

Art autre is nihilistisch, anti-humanistisch, magisch en mystiek. In deze kunst is 

de mens niet langer de maat der dingen. Wat Dubuffet betreft, bestond er geen 

essentieel verschil tussen de mens en de wind, de boom en de rivier. Hij voelde zich 

meer in de zogenaamde primitieve samenlevingen thuis, omdat daar, aldus Dubuffet, 

respect voor al het zijn van de wereld bestond en de mens niet als de heer en meester 

gold.66 Dubuffet verwoordde het in een brief aan Kay Sage in 1960 aldus: Je suis comme 

vous le savez anti-humaniste, c’est-à-dire pas du tout persuadé que les mécanismes de la conscience 

et de la raison qui composent la vie psychique de l’être humain soient en aucune façon supérieurs ou 

préférables aux mécanismes qui commandent à la vie de la vache ou du crapaud. Lesquels paraissent 

donner d’aussi bons résultats.67

Vriend en collega Michaux dacht er al net zo over. Tussen zijn dromen en die van 

Breton bestonden werelden van verschil. In plaats van een individu met beenderen, 

spieren, vlees, organen, geheugen en plannen zou hij liever een microscopisch kleine 

eencellige willen zijn, opgehangen aan een draad die in de stroom meedrijft, tussen 

hemel en aarde, in een onbepaalde ruimte, voortgedreven door de winden, en verder, 

niet scherp omlijnd.68 Michaux wenste zich aan de “andere kant” te geven.69 Hij 

snakte naar kennis over de gouffres, de diepe afgronden, datgene waar de mens nog 

maar nauwelijks toegang toe en kennis over had. Om aan de andere kant te komen 

zijn voorbereidingen nodig, zoals meditatie. Zolang de geest vol is van het gewone 

dagelijkse leven, leidt meditatie tot niets. Michauxs beeldende kunst staat dan ook in 

het teken van schoonmaak, loslaten en afwachten waartoe de geest hem brengt. Zijn 

oeuvre bestaat uit exorcismen, “zichzelf overwinnen”, een wereld betreden waaraan 

de mens part noch deel heeft en daarvan vervolgens getuigenis af te leggen.70 Het 

is een proces van opperste eenzaamheid, aldus Michaux. De enige die je in de 

afdaling in de geest tegenkomt en de enige die een obstakel kan vormen, ben jezelf. 

Op het gebied van kunst waren de tekeningen en schilderijen van psychoten en 

dementerenden om die reden voor hem van het allergrootste belang.71

Ook Arp beschouwde de mens als een klein en nietig deel van de natuur. Hij 

wenste met deze grootsheid van het bestaan in contact te komen. Alles wat de 
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westerse kunstenaar wenste te leren, wenste Arp af te leren. Het grote geestelijke 

en intellectuele avontuur lag er voor hem in weer ontvankelijk te worden voor de 

natuur en de onthullingen van het toeval: Je me laisse mener par l’oeuvre en train de naître, je lui 

fais confiance. Je ne réfléchis pas. Les formes viennent, avenantes ou étranges, hostiles, inexplicables, muettes 

ou ensommeillées. Elles naissent d’elles-mêmes. Il me semble que je ne fais, pour moi, que déplacer mes 

mains. Ces clartés, ces ombres que le “hazard”  nous envoie, nous devrions les accueillir avec étonnement 

et reconnaissance. (...) Le “hasard” (...) nous donnent accès à des mystères, nous révèlent les cheminements 

profonds de la vie.72 Arps culturele wortels lagen niet, zoals die van Breton in de westerse 

kunst van geniale meesters als bijvoorbeeld Leonardo da Vinci, maar bijvoorbeeld in 

veel oudere, anonieme Chinese kunst waarin de jeux de sagesse et de clairvoyance 73 de 

uitkomst bepaalde.

Dubuffet, Michaux, Wols, Arp en Artaud stonden dichter bij de mystiek en de magie 

dan bij de psychiatrie en de psychoanalyse. Eensgezind wezen zij het humanisme en 

zijn derivaten af, ieder echter op zijn eigen solipsistische wijze. Dubuffet noemde 

zichzelf een pantheïst, maar wordt door anderen, samen met Wols en Dubuffet 

onder het label lamaïst geschoven; Michaux voelde zich thuis in zowel het taoïsme, 

tantrisme als brahmanisme, en wordt wel binnen de tantra yoga begrepen.74 Tapié’s 

toeëigening van Duchamp blijkt door Duchamp zelf te worden geschraagd door te 

beweren dat kunst een esoterische aangelegenheid is en de kunstenaar een para-

religieuze missie te vervullen heeft.75 De andere door Tapié aangevoerde grootvader, 

Arp, heeft in vele toonaarden verklaard dat kunst maken wat hem betrof een spirituele 

aangelegenheid was. Hij hoopte daarmee zijn verbeelding te zuiveren.

Van de vrouwelijke kunstenaars noemde Tapié alleen de namen van Germaine 

Richier en Ruth Francken (1924- ), maar ook het werk van Ida Karskaya (1905-1990) 

kan bijvoorbeeld tot de art autre worden gerekend. Net als de surrealisten accepteerden 

de art autre- kunstenaars niet de traditionele argumenten om vrouwen buiten de kunst, 

literatuur en wetenschap te houden en gaven zij kunstenaressen die hun fascinaties 

deelden een warm onthaal. Typerend in dit verband is een beschrijving van Michaux 

van een gewoonte in Zuid-India om vrouwenrollen in toneelstukken door mannen te 

laten spelen. Het publiek zou Michaux hebben ingefluisterd dat dergelijke rollen voor 

vrouwen te zwaar zouden zijn. De vrouwspelende toneelspelers konden Michaux niet 

overtuigen, omdat ze liepen te koketteren. Dat deze acteurs de plank missloegen 

had een toneelspeelster bewezen: I saw afterwards, in Madras, Sundarambal, the great Tamil 

actress, a marvelous singer, the only beautiful Dravidian woman I ever saw, and one most truly talented. 

(...). She possessed a wholesome femininity, that of a woman made of glands and soul. The others were 

coquettes, for the man cannot be a natural woman. They were trying to be women. She was trying 

to be a human being. She succeeded, without doubt. But existing in her was that essential, peculiar 
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something, all the more exciting in that she paid no attention to it - femininity.76

Het was de kunst te zijn wie je reeds tot in de toppen van de vingers was en 

daaraan verder geen psychologische of psychoanalytische aandacht meer te 

besteden. Getalenteerde vrouwen die het geijkte rollenspel in de kunst links lieten 

liggen en “voorbij” het menselijke wensten te gaan, leken helaas nog zeldzamer dan 

hun mannelijke evenknieën. Michaux had ze wel ontmoet, in de persoon van Sylvia 

Beach (1887-1962), Adrienne Monnier (1892-1955) en Claude Cahun (1894-1954); 

Arp in zijn vrouw en collega Sophie Taeuber (1889-1943), iets wat hij zich vooral na 

haar vroege en tragische dood zou hebben gerealiseerd.77

Art brut

Toen Zürn in 1954 in Parijs aankwam was de commotie rond de art brut al weggeëbd, 

was de door Dubuffet in 1948 opgerichte Compagnie de l’art brut opgeheven en bevond 

de collectie van de Compagnie de l’art brut zich in New York. Art brut was de naam die 

Dubuffet aan kunst had gegeven die vrij van kunstinvloeden was, die buiten het 

kunstcircuit ontstond - bijvoorbeeld in gevangenissen, psychiatrische inrichtingen 

of andere zeer afgelegen plaatsen - en die hij in 1949 met een tentoonstelling in 

galerie Drouin in Parijs en met het inleidend artikel L’Art brut préféré aux arts culturels 

wereldkundig maakte.78 Samen met de leden van de Compagnie had hij kunst die niet 

voor kunst doorging verzameld, gezocht en gevonden op plekken waar niemand 

kunst verwachtte, niemand aan kunst dacht en niemand over kunst sprak.

In 1962, het jaar van Zürns eerste solotentoonstelling in de galerie Le Point Cardinal 

die door Breton en Dubuffet werd bezocht, werd de art brut nieuw leven ingeblazen. 

De art brut-collectie kwam terug naar Parijs en de Compagnie de l’art brut werd opnieuw 

opgericht, de collectie met vele aankopen uitgebreid en de serie Publications de l’art 

brut opgezet.79 Dubuffet reisde in 1962 voor de tweede keer af naar Basel en Bern 

in Zwitserland, en naar Heidelberg in Duitsland om met eigen ogen de collectie die 

Hans Prinzhorn (1886-1933) in zijn Bildnerei der Geisteskranken (1922) had ontsloten te 

bestuderen. Deze keer ging hij in het gezelschap van Lili, zijn tweede echtgenote, die 

ontevreden van vakantie terugkwam omdat ze meer psychiatrische inrichtingen en 

gevangenissen dan bergen had gezien.80 In 1962 verkreeg de collectie een luxueus 

onderkomen in de Rue de Sèvres en waren de condities voor conservering en 

bestudering zeker gesteld.

De belangstelling voor kunst van psychiatrische patiënten was in Frankrijk, 

Zwitserland en Duitsland onder andere ingezet door psychiaters als Auguste Marie 
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(1865-1934), Walter Morgenthaler (1882-1965), Hans Prinzhorn (1886-1933), Marcel 

Réja (pseudoniem van Paul Meunier, 1873-1957), Jean Vinchon en werd in Zürns tijd 

in Frankrijk voortgezet door Gaston Ferdière, Jean Delay (1907-1987), Robert Volmat 

(†1998) en Lacan, psychiaters die Zürn allemaal van vrij tot zeer goed heeft leren 

kennen.81 Deze psychiaters deden publicaties het licht zien waarin iets werd getoond 

van het uitzonderlijke beeldmateriaal dat sommige geesteszieken creëerden, dat 

buiten het gesticht niet bekend was en waaraan binnen de inrichtingen weinig of 

geen aandacht werd besteed en startten met collectioneren. 

Van deze publicaties over kunst van geesteszieken zou het boek van Prinzhorn, 

Bildnerei der Geisteskranken (1922), het invloedrijkst worden. Het werkte als een 

katalysator voor de intellectuele fusie tussen kunstenaars en psychiaters. Toen 

Prinzhorn medicijnen ging studeren, had hij al een studie kunstgeschiedenis achter 

de rug en was hij in de filosofie gepromoveerd. In de psychiatrische kliniek van 

Heidelberg had directeur Karl Wilmanns een kleine verzameling opgebouwd, en 

Prinzhorn werd in 1920 in de gelegenheid gesteld deze verzameling uit te breiden 

en erover te publiceren. De verzameling groeide uit tot zo’n 5000 objecten van 

circa 450 patiënten uit Duitse en Zwitserse psychiatrische inrichtingen. Bijna alle 

objecten waren gemaakt door patiënten die als schizofreen te boek stonden en 

in hun veelal levenslange opsluiting spontaan tot creëren waren gekomen met 

behulp van slechts dat wat in hun schamele omgeving te vinden was, tenminste, zo 

beweerde Prinzhorn. Na twee jaar verzamelen en onderzoek verscheen het nadien 

beroemd en berucht geworden boek Bildnerei der Geisteskranken. Prinzhorn week sterk 

van de voorgaande literatuur af, door dit werk een heel andere waarde toe te kennen 

dan louter hulpmiddel voor diagnose of psychoanalyse. Bildnerei der Geisteskranken 

zou uniek beeldmateriaal bevatten omdat het, meer dan welk beeldmateriaal ook, 

inzicht zou geven in de manier waarop de mens in het algemeen vormgeeft, in zijn 

Gestaltungsdrang, zijn oerdrift, in de kracht om zich in woord en beeld zich te uiten. Het 

zou om oerbeelden van een universeel principe gaan.82

Prinzhorns boek was in Zürns milieu als een bom ingeslagen. Het vermoeden 

dat verrassende en belangrijke beeldkwaliteiten eerder binnen een psychiatrische 

inrichting dan in het museum gevonden konden worden, werd overtuigend 

bevestigd. De kunstenaars die Prinzhorns Duitstalige publicatie binnen de 

surrealistische kring in Parijs bekendheid gaven, waren Ernst, Arp en Bellmer 

geweest, en in navolging van hen Breton en Éluard.83 Bildnerei der Geisteskranken was 

Dubuffet door zijn Zwitserse vriend Paul Budry (1883-1949) geschonken.84 Alhoewel 

de surrealistische kunstenaars en de Franse psychiaters dikwijls geen Duits lazen, 

was het beeldmateriaal voor iedereen duidelijk: er was een goudader aangeboord. 
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Arp, Breton, Éluard, Bellmer, Dubuffet - de drijvende kracht, Michaux, Ferdière, 

Paulhan, Volmat en Lacan begonnen deze kunst te onderzoeken, te verzamelen en 

erover te publiceren. Jaren later, ter ondersteuning van deze begeestering, zou Meret 

Oppenheim in 1955 een groot deel van de monografie van Prinzhorn over August 

Neter (pseudoniem van August Natterer; 1868-1933) voor het surrealistisch tijdschrift 

Médium in het Frans vertalen.

In 1945 reisde Dubuffet samen met Paulhan en Budry psychiatrische instellingen 

in Zwitserland af waar ze via onder andere Ferdière toegang kregen tot de 

verzamelingen in de psychiatrische inrichtingen en gevangenissen. Het oeuvre 

van Adolf Wölfli (1864-1930)85 en Aloïse (Corbaz; 1886-1964) overtrof zijn stoutste 

verwachtingen. In 1948 reisde Dubuffet nogmaals af. Deze reizen, gevoegd bij de drie 

langdurige reizen tussen 1947 en 1949 naar de Sahara, veroorzaakten een definitieve 

wending in Dubuffets leven. Zijn reizen buiten de Europese grenzen had hij ervaren 

als een kuur voor de geest, van het type elektroshock, aldus Dubuffet die de zwarte 

humor nooit schuwde. Na deze weldadige cultuurschok stond Dubuffet het liefst nog 

maar met een been in de westerse samenleving.86

Breton was in Frankrijk een van de eerste verzamelaars van objecten die in 

psychiatrische inrichtingen waren gemaakt en deed in 1948 in eerste instantie vol 

enthousiasme mee aan de oprichting van de Compagnie de l’art brut.87 Dubuffet was 

daarmee ingenomen en nam het voor Breton op toen Gaston Chaissac (1910-1964), 

een van zijn art brut-ontdekkingen, pertinent niet wilde dat Breton de auteur zou zijn 

die over zijn werk voor de Almanach de l’art brut zou schrijven. Dubuffet werkte samen 

met Breton en Paulhan aan deze almanak en verzekerde Chaissac dat zijn aversie 

jegens Breton misplaatst was. Breton zou in zijn artikel, aldus Dubuffet, zijn mening 

over waanzin formuleren en die zou niet verschillen van Dubuffets eigen visie, namelijk 

dat de waanzin niet bestaat en “gekken” niet gekker zijn dan “niet-gekken”.88

Binnen deze hechte cultuurhistorische kr ing ontstonden diepgaande 

meningsverschillen over de kunst die binnen de muren van psychiatrische 

inrichtingen en gevangenissen was ontstaan. Deze meningsverschillen vertonen 

sterke overeenkomsten met de eerder genoemde verschillen tussen de surrealistische 

kunstenaars en art autre- kunstenaars. Aan de ene kant werd gepleit voor een 

psychiatrische, psychologische en psychoanalytische kunstbeschouwing en aan de 

andere kant geprobeerd daaraan voorbij te gaan. De ene kant hanteerde termen 

als psychopathologische kunst, kunst der gekken, beeldende expressie van 

schizofrenen of schizofrene kunstenaars, de andere bezigde de term art brut. Deze 

meningsverschillen weerspiegelden opnieuw het schisma tussen een humanistische 
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psychoanalytisch gekleurde visie en een anti-humanistisch magisch of mystiek 

gekleurde visie.

De in 1948 door Dubuffet aangekondigde Almanach de l’art brut is nooit verschenen. 

Wel Bretons artikel L’Art des fous, la clé des champs, en daaruit zou blijken dat Breton 

Dubuffets visie absoluut niet deelde.89 In dit artikel distantieerde Breton zich openlijk 

van Dubuffets opvattingen. Breton verklaarde zich namelijk voorstander van een 

aparte categorie voor de kunst van gekken en plaatste zich hiermee in het kielzog van 

de psychiatrie.90 Impliciet, door binnen de traditie van de psychiaters over art des fous 

te spreken en daarmee vast te houden aan een verschil tussen kunst en kunst van 

waanzinnigen. Expliciet, door de psychiaters Réja, Vinchon en Prinzhorn, Ferdière en 

Lacan als toonaangevende navorsers op dit gebied naar voren te schuiven. Met dit 

artikel eindigde de voorheen warme samenwerking tussen Breton en Dubuffet.91

Voor Dubuffet betekende Bretons standpunt terug naar af, terug naar de 

conservatieve gewoonte om normaliteit als selectiecriterium in te zetten. In het 

hierboven genoemde begeleidend schrijven bij de art brut-tentoonstelling in 1949: 

L’Art brut préféré aux arts culturels, tartte hij Breton en de zijnen door te onderstrepen 

dat de tentoonstelling half om half bestond uit kunst van art brut-kunstenaars die 

respectievelijk binnen en buiten psychiatrische inrichtingen hadden gewerkt. Hij zag 

geen reden de in psychiatrische context ontstane kunst onder een apart vaandel te 

scharen.92 Hij durfde te zweren dat er geen verschil te zien was tussen beide, dat de 

ene helft niet meer morbide dan de andere helft was.93 Als er een verschil zou worden 

gezien, zou dat louter berusten op voorkennis en vooringenomenheid, en als er al 

een art fou zou bestaan dan zou dat eerder kunst zijn die andere kunst imiteert.94 Wie 

vasthield aan het onderscheid tussen kunst van geestelijk gezonden en geestelijk 

zieken, baseerde zich op de psychologie, en de psychologie bleef Dubuffet teveel 

aan de oppervlakte. De ideeën van de psychologie achtte hij onjuist en niet ter zake 

doende, omdat de psychologie haar blikveld alleen richtte op fenomenen in de 

bovenste laag van een onpeilbaar gelaagde psyche.95 Dubuffet kon zich bovendien 

niets voorstellen bij een geestelijk gezonde kunst, omdat iedereen van kunst in 

eerste instantie iets nieuws, iets onverwachts, iets tot de verbeelding sprekends 

verwachtte. Hij achtte het inconsequent het pathologisch te noemen zodra het te 

nieuw, te onverwacht, of te ongewoon voorkwam.96 Dubuffet achtte het onderscheid 

tussen binnen of buiten de regels van de gecanoniseerde cultuur zinniger dan het 

onderscheid tussen normaal en gek, gezond en ziek. Hij realiseerde zich overigens 

terdege dat dit onderscheid, zoals elk onderscheid, niet zwart-wit was.97 

Art brut, zoals Dubuffet dat definieerde, was eerst en vooral het tegenovergestelde 

van art culturel. Deze museum- en galeriekunst vond Dubuffet oninteressant, omdat 
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het een gedaantewisseling betrof van wat daarvoor in een andere vorm had 

bestaan. Culturele kunst zou slechts incarnaties, vleeswordingen, metamorfoses 

of transformaties betreffen en slechts in dienst staan van gemoedstoestanden, 

verboden dromen of onderwerpen.98 Zijn makker Michaux had al in 1924 verklaard 

dat het surrealisme een slappe vorm van ezelkunst in olieverftechniek was, een 

ordinair realisme dat slechts de aandacht van de buitenwereld naar de binnenwereld 

had verlegd. Dubuffet was duidelijk niet in mimesis geïnteresseerd. Kunst moest 

voor hem zonder precedent, zonder invloed, zonder systeem, zonder tussenkomst, 

zonder “refractie”, uiting geven aan impulsen. Om aan het regime van nabootsing 

te kunnen ontsnappen, zouden eenzaamheid en isolement vereist zijn en financiële 

of zelfbevestigende doelen of oogmerken uit den boze. De tentoongestelde art 

brut- kunst voldeed aan die eisen: het viel buiten de culturele canon, en was in 

opperste eenzaamheid, los van esthetische en ethische beslommeringen, zonder 

financieel of zelfbevestigend doel gemaakt.99 De idee dat kunst iets met waarheid 

of schoonheid van doen zou hebben, beschouwde Dubuffet als een van de meest 

destructieve dwalingen van de westerse cultuur.100 Als kunst al met iets te maken 

had, dan toch altijd meer met waan en dronkenschap dan met logische ideeën of 

kijkgenot. Tegendraads als Dubuffet was verwierp hij niet alleen het belang van de 

mimesisfunctie van de westerse kunst, maar ook het geloof van de westerse cultuur 

in de ratio, de logica en de geschreven taal. Hij omarmde daarentegen de waardering 

van de “primitieven” voor een geestesstaat die in het westen een delirium wordt 

genoemd. Kunst zou hiermee meer van doen hebben dan met nabootsing; Il me faut 

avouer que les délires m’inspirent le plus vif intérest. Je suis persuadé que l’art a beaucoup à faire 

avec les délires.101 Waan, waanzin, manie, koorts of extreme spanning was inherent 

aan ware kunst, aldus Dubuffet. Naar zijn idee zou delirium, manie of waanzin een 

kunstenaar niet tot een paria maken: L’art - nous voulons dire le seul, qui mérite son nom - 

procède toujours d’états d’esprit fort cousins de la manie et du délire, mais il se peut - et nous sommes 

enclins à le penser - que manie et délire ne sont pas non plus absents du psychisme normal.102 Wat 

overigens niet elke zogenaamde delirant, maniak of waanzinnige tot kunstenaar zou 

maken. Het creatieve proces verliep bij hen precies hetzelfde als bij hen die normaal 

werden genoemd en onder hen bevonden zich, aldus Dubuffet, bijna net zo zelden 

kunstenaars als onder de culturele elite.103 De functie van kunst zou zijn de drijfveren 

en achterliggende krachten van intenties, wensen, voorkeuren en afkeuren in woord 

en beeld vrij baan te geven.

Art brut- kunstenaars waren zeldzaam. Bij uitzondering waren zij te vinden in 

psychiatrische inrichtingen, en bij uitzondering erbuiten. Het werk van Raphaël 
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Lonné (1910-1989; afbeelding 8) bijvoorbeeld was voor Dubuffet een openbaring. 

Deze postbode was als veertiger gaan tekenen na zijn inwijding in het spiritisme. 

Of Juva (1887-1961), pseudoniem van een archeoloog en Oostenrijkse prins, die 

na zijn zestigste tijdens zijn dagelijkse wandelingen begeesterd was geraakt door 

vuurstenen en die was gaan verzamelen, bewerken en beschilderen.104 Of Laure 

Pigeon (1882-1965; afbeelding 9), een vriendelijke onopvallende dame uit een klein 

dorpje die met haar dood onthulde dat ze bij leven in stilte met geesten had geleefd 

en als medium een uiterst ongewoon tekenoeuvre had opgebouwd.

Dubuffet beschouwde Unica Zürn aanvankelijk wel, maar later niet meer als 

art brut-kunstenaar. Tijdens haar eerste solotentoonstelling in Le Point Cardinal 

kocht hij twee kleurentekeningen van haar (afbeelding 10); hij zou het bij deze ene 

aankoop laten.105 Toen in 1967 in Musée des Arts Décoratifs in Parijs een grote 

tentoonstelling aan de art brut werd gewijd - 700 werken en 75 auteurs - werden de 

tekeningen van Zürn niet opgenomen. Onder druk de selectiecriteria voor de art brut 

te verdedigen, zag Dubuffet zich genoodzaakt alle werken van kunstenaars die teveel 

reminiscenties met de culturele kunst bezaten uit de art brut- collectie te lichten. In de 

begeleidende catalogus herhaalde Dubuffet voor het grote publiek nogmaals dat 

de categorie arts des fous, geïntroduceerd door Breton en gelijkgezinde psychiaters 

- evenals de vergelijkbare categorieën arts des enfants en arts primitifs - op verkeerde 

vooronderstellingen zijn gebaseerd.106 Het criterium “gek” zou een sociale categorie 

zijn en gedefinieerd worden aan de hand van wat men normaal achtte bij mensen. 

Als sociaal criterium zou het wellicht onvermijdelijk, maar daarom nog niet juist zijn. 

Want, aldus Dubuffet, wie zou normaal zijn: “Waar is die normale man van u? Toon 

hem mij!”107 Wie zijn leven inrichtte uit angst voor het hiernamaals of zich voegde 

naar de eisen van de maatschappij, hoefde voor Dubuffet niet op te staan. Niets, 

maar dan ook niets dat artsen van allerlei pluimage voor normale en niet-normale 

kunstproductie hielden, niets van wat ze dachten, zeiden of produceerden, nam 

Dubuffet in overweging, sterker nog: dat was precies waartegen hij protesteerde. 

Hun normen, culturele kunst en mimesis waren zijn normen niet.

In 1971 belandde het werk van Zürn, onder andere met dat van Ursula Bluhm 

(1921-1999; afbeelding 11), Chaissac en Friedrich Schröder-Sonnenstern (1892-

1982; afbeelding 12), in de Collection annexe van de Collection de l’art brut, een collectie 

die werd omschreven als staande tussen de art culturel en de art brut.108 In de catalogus 

van deze Collection annexe, Neuve Invention: Collection d’œuvres apparentées à l’art brut (1988), 

wordt Zürn als participant opgevoerd en de tekening, geregistreerd onder nummer 

388, gereproduceerd. Momenteel bevindt zich alleen nog maar deze tekening in de 

Collection de l’art brut.109
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Dubuffet realiseerde zich terdege dat maar weinigen zijn mens- en 

kunstopvattingen deelden. Michaux was een van de weinigen. Laaiend enthousiast 

toonde Dubuffet zich over Connaissance par les gouffres (1961), het boek van Michaux 

waarin hij zijn deliria en hallucinaties na het innemen van allerlei opiaten in woord 

en beeld te boek heeft gesteld.110 Michaux beschouwde net zomin als Dubuffet de 

waanzin als iets negatiefs, en de waan of de hallucinatie als een adequaat middel 

om buiten mimesis en ideeën om te werken. Tot Dubuffets genoegen trad Michaux 

in 1965 officieel toe tot de Compagnie de l’art brut die inmiddels uit een kleine honderd 

leden bestond, maar die Dubuffet met liefde tot drie had zien slinken: Dubuffet, 

Michaux en Kopac (de conservator).111

Psychopathologische kunst 

Toen Breton in 1948 tegen het art brut-concept ageerde en teruggreep naar de term 

art des fous nam hij een veel gematigder standpunt in dan voorheen.112 In de jaren 

twintig verklaarde hij nog dat hij de waanzin eerder in huis zou willen halen dan hem 

naar het gesticht te verbannen. Hij was een van de allereersten die de psychiatrie 

onwelvoeglijk had aangevallen. In zijn kielzog hadden de surrealisten van het eerste 

uur de arrogantie en benepenheid van de (heren) psychiaters aangeklaagd. Hun 

machtspositie zou op puur geweld zijn gebaseerd en armzalig zijn afgeleid van hun 

stomme vertrouwen in de regels van de dictionaires en handboeken. In tegenstelling 

tot de traditionele, geïnstitutionaliseerde psychiaters waren de surrealisten ervan 

overtuigd dat de uitingen van krankzinnigen betekenisvol en soms zelfs geniaal 

konden zijn. Breton sprak over de confidenties van waanzinnigen die hij zijn leven 

lang wel zou willen uitlokken.

De surrealisten betichtten de psychiaters ervan niet daadwerkelijk in de patiënt 

geïnteresseerd te zijn en hun superioriteit te ontlenen aan een welbewust gecreëerd 

machtsverschil. In 1924 liet Breton Artaud in het eerste surrealistische manifest 

zelfs verklaren: Rest nog de waanzin, “de waanzin die wordt opgesloten” zoals men zo treffend 

heeft gezegd. Die of andere ... Want iedereen weet dat krankzinnigen hun opsluiting slechts te danken 

hebben aan een klein aantal wettelijk laakbare daden, en dat zonder die daden hun vrijheid (wat van hun 

vrijheid zichtbaar is) niet in het geding zou zijn. Dat ze in meerdere of mindere mate slachtoffer van hun 

verbeelding zijn wil ik wel beamen; althans in die zin, dat deze hen ertoe brengt bepaalde regels niet in 

acht te nemen waar de mensen niet buiten kunnen zonder zich bedreigd te voelen, zoals ieder tot zijn 

schade ondervindt. Maar blijkens hun diepe onverschilligheid voor de kritiek die wij op hen uitoefenen, 

ja zelfs voor de uiteenlopende straffen die hen worden opgelegd, mogen wij veronderstellen dat ze 
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veel troost uit hun verbeelding putten, dat ze voldoende weten te genieten van hun waan en kunnen 

verdragen dat deze alleen voor hen geldigheid bezit. En daardoor zijn hallucinaties waanbeelden e.d. een 

niet te verwaarlozen bron van genot.113

De ontmoeting van Breton met de hoogst zonderlinge Nadja had hij ervaren als 

een ultieme kans om het beter dan de psychiaters te doen. Zijn euforie over deze voor 

hem zo merkwaardige, waardevolle en zinvolle ontmoeting kreeg literair gestalte in 

Nadja (1928). Hij wilde demonstreren dat personen als Nadja juist enorm veel respect 

en begrip verdienen. Doelbewust verkoos hij voor zijn beschrijving een medische, 

speciaal van neuropsychiatrische observaties geleende schrijftrant.114 Het bericht, 

dat hem voor het drukproces bereikte, dat Nadja in een psychiatrische inrichting 

was verdwenen, leek hem niet te deren. Het bevestigde slechts zijn vermoeden 

dat mensen zoals Nadja in zijn cultuur niet werden getolereerd; ze hebben De Sade 

opgesloten; ze hebben Nietzsche opgesloten; ze hebben Baudelaire opgesloten.115 Breton had zich 

sterk verwant gevoeld met Nijinski en Nietzsche. In het eerste surrealistisch manifest 

liet hij weten dolgraag de beroemde Russische danser Waslaw Nijinski (1890-1950) 

te willen zijn die allang niet meer tot deze wereld leek te behoren.116 Of Nietzsche, in 

wiens huid hij ook wel had willen kruipen; Je suis Nietzsche commençant à comprendre qu’il 

est à la fois Victor-Emmanuel et deux assassins des journaux Astu momie d’ibis.117

Bretons allergie voor de psychiatrie gold overwegend de conservatieve 

psychiatrie.118 Zijn weerzin verdween als sneeuw voor de zon voor de psychiaters 

die wel belangstelling toonden voor de woorden en de beelden van de veelal 

levenslang opgeslotenen: Réja, Morgenthaler, Prinzhorn, Vinchon, Ferdière, Lacan 

en hun leerlingen. Zo fanatiek als hij de conservatieve garde eind jaren twintig van 

de twingtigste eeuw had aangevallen, zo enthousiast was hij eind jaren veertig over 

verlichte psychiaters die wel oog hadden voor de creaties van hun patiënten.

Vanaf de jaren vijftig riepen enkele psychiaters - met name in het psychiatrisch 

hospitaal Sainte-Anne waar Zürn vanaf 1961 drie keer zou verblijven - een nieuwe 

kunstcategorie in het leven: art psychopathologique. Ferdière had die term in 1939 

geopperd in een artikel waarin hij opriep een psychopathologisch museum op te 

richten. In de jaren vijftig en zestig raakte de term ingeburgerd. In Sainte-Anne vond 

in 1950 de Exposition internationale d’art psychopathologique plaats en kreeg Sainte-Anne 

in 1954 de kunstafdeling: Département  d’Art Psychopathologique, promoveerde Volmat in 

1956 op L’Art Psychopathologique, en richtten Delay, Volmat, Claude Wiart en Ferdière 

vervolgens in 1964 de Société Française de Psychopathologie de l’Expression op.119 Eind jaren 

zestig nam Ferdière in de Parijse literaire kunstwereld echter weer openlijk afstand van 

de term art psychopathologique en in 1974 veranderde Sainte-Anne de naam: Département 
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d’Art Psychopathologique in Centre d’Étude de l’Expression, maar daarmee verdween deze 

inmiddels wereldwijd bekende kunstcategorie niet meer.120

Art psychopathologique was in de jaren vijftig en zestig onder psychiaters en 

kunstenaars een begrip, en synoniem voor kunst van schizofrenen. Vooral patiënten 

die leden aan deze vorm van psychopathologie zouden opmerkelijk creatief zijn. De 

relatie tussen kunst en schizofrenie was met name door Ferdière uitgewerkt. In de 

jaren veertig schreef hij meerdere artikelen over de naar zijn idee karakteristieke 

eigenschappen van psychopathologische c.q. schizofrene kunst. Hij verdedigde zijn 

bevindingen in 1950 nogmaals, zich beroepend op de samenwerking met Bellmer, 

in La Main du dessinateur schizophrène voor collaga-psychiaters uit de hele wereld, in het 

kader van Exposition internationale d’art psychopathologique.121

Ferdière behoorde tot de generatie moderne psychiaters waarop allen: de 

surrealististen, de art autre -kunstenaars en de art brut-voorvechters, hun hoop hadden 

gevestigd, hoop op intellectuele uitwisseling en samenwerking. Deze wens bleek 

wederkerig te zijn. Met name Ferdière was uitermate trots op zijn contacten met 

beroemde kunstenaars en de rol die hij als psychiater binnen de ontginning van dit 

nieuwe kunstterrein kon vervullen. 

In zijn memoires, Les mauvaises fréquentations: Mémoire d’un psychiatre (1978), verhaalt hij 

uitgebreid over zijn contacten met de surrealisten en zijn kunstactiviteiten. Hij schrijft 

over de door hem ingerichte hoek van de surrealistische tentoonstelling in de galerie 

Beaux-Arts in 1935 met poppen van psychiatrische patiënten, over Artaud die voor 

schizofrenie in Sainte-Anne was opgenomen en die hij in 1943 naar de psychiatrische 

kliniek in Rodez waar hij medisch directeur was liet overkomen, over zijn contact 

met Bellmer in 1946, over zijn de tentoonstelling Œuvres de malades mentaux in 1946 

in Sainte-Anne. Ferdière toonde zich ook trots over zijn contacten met beroemde 

psychiaters; niemand minder dan de beroemde psychiater Henry Ey (1900-1977) 

zou hem in 1938 hebben voorgedragen voor de Evolution Psychiatrique, een Association 

française d’études et de recherches psychiatrique. En niemand minder dan de hoogst 

gerespecteerde Vinchon prees Ferdière in 1950 in de herziene herdruk van L’art et 

la folie voor zijn ideeën over de kunst van schizofrenen.122 De vermaarde psychiater 

Morgenstern zou in 1958 aan Ferdière een tekening van de meest beroemd 

geworden “schizofrene kunstenaar” Wölfli (afbeelding 13) hebben geschonken, met 

de vraag zijn ideeën over het handschrift van de schizofreen te berde te brengen op 

een colloquium over psychopathologische kunst.123 Ferdière participeerde dan ook in 

alle initiatieven op het gebied van kunst en waanzin. Hij had ook meegeholpen aan de 

totstandkoming van de collectie van de Compagnie de l’art brut, ondersteunde Dubuffets 

project - alhoewel hij zelf de term art brut niet hanteerde - door in 1963 door lid te 
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worden en aan de hernieuwde Compagnie de l’art brut een serie tekeningen van Pujolle 

(afbeelding 14) te doen toekomen.124 Ferdière gold in Zürns kringen als de specialist 

in psychopathologische c.q. schizofrene kunst bij uitstek, met wie zij hun fascinatie 

en bewondering voor kunst van geesteszieken deelden, maar met wie zij ook grondig 

van mening konden verschillen.

Volgens Ferdière kenmerkt kunst van schizofrenen zich door le bourrage - het 

tot en met de randen willen opvullen - door overvloed, door stereotyperingen, 

door herhalingen, gemaniëreerdheid en door een zoeken naar symmetrie en 

evenwicht.125 Schizofrenen zouden, aldus Ferdière, meestal naar de tekenkunst en 

dan met name de pentekenkunst grijpen. Zijn interesse ging vooral uit naar dat wat 

zij spontaan, dus buiten kunsttherapie om, creëerden. Al hun krabbels zouden in 

een museumlaboratorium verzameld moeten worden en door een team bestaande 

uit psychiaters, psychopathologen, etnologen, prehistorici, critici en kunstenaars 

bestudeerd moeten worden. Zijn stelling was dat de tekenstijl van de kunst van 

schizofrenen rechtstreeks uit hun waanzin voortvloeit.126 Onderzoek naar de stijl 

van deze kunst zou de kennis over deze vorm van psychopathologie en over de 

diepverborgen complexen die aan de waanzin van de patiënt ten grondslag liggen, 

verdiepen. Vooral studies van kunst van schizofrenen die tijdens psychosen tot stand 

kwam, genoot zijn belangstelling omdat, aldus Ferdière, de tekenstijl van de patiënt 

onder invloed van de waanzin zich transformeerde tot een uiterst authentieke nieuwe 

stijl - une technique morbide parfaitement originale127 - die van “de mens” is of zelfs van 

“het denken”.

Toen Zürn tot de kunstenaarskring van Bellmer en Michaux toetrad, had de dood 

van Antonin Artaud in 1948 diepe sporen achtergelaten. Ieder die Zürn had leren 

kennen en respecteerde, had met Artaud een affectief-intellectuele band gehad. De 

waanzinnige geschiedenis van Artaud - of de geschiedenis van Artauds waanzin 

- zou dicht op Zürns huid komen te zitten. Bellmer, Michaux, Ferdière, Ernst en 

Dubuffet, zij allen hadden Artaud persoonlijk gekend en pal voor deze uitzonderlijke 

geest gestaan. Bellmer had in 1942 zijn Hommage aan Antonin Artaud gemaakt. Dubuffet 

en vele anderen hadden Artaud bij Ferdière in de psychiatrische kliniek in Rodez 

opgezocht.128 Na het ontslag van Artaud door Ferdière in 1946 waren het Paulhan en 

Dubuffet - vrienden van Michaux - die zich inzetten om Artaud financieel en geestelijk 

te steunen.129 Wols maakte in 1949 een kopergravure bij Le théâtre de Séraphin van 

Artaud. En Michaux zou samen met Artaud (postuum) en Ernst in 1966 in galerie Le 

Point Cardinal exposeren. Artauds dood  kostte Ferdière zijn goede naam, omdat hij 

en public verantwoordelijk voor Artauds dood werd gesteld. Ferdière heeft zich altijd 
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verdedigd met het argument dat Artaud met de beschikbare psychiatrische middelen 

niet te helpen was, en betreurde de elektroshocktherapie geenszins, daar het samen 

met de kunsttherapie Artaud, peut-être l’un de ses plus grands créateurs130 van de eeuw 

weer tot kunstzinnig leven had gebracht. Zonder deze ingrepen zouden Artauds 

fameuze Lettres de Rodez en Van Gogh ou le suïcide de la société het licht niet hebben gezien. 

Bellmer behoorde niet tot die kunstenaars en intellectuelen die Ferdière het medische 

falen persoonlijk aanrekende. Velen jaren later, in 1966, raakte echter ook Bellmer 

in Ferdière teleurgesteld, omdat deze niet in staat bleek te zijn hemzelf en Zürn 

daadwerkelijk te helpen. Zürn zou zich nog meer dan Bellmer door hem teleurgesteld 

voelen. Ze kon zich nu waarlijk iets voorstellen bij wat Artaud allemaal had moeten 

doorstaan!131 De Artaud-Ferdière affaire kreeg in 1970 een vervolg met de publicatie 

van Antonin Artaud torturé par les psychiatres samen met Qui est le docteur Ferdière? van 

Maurice Lemaitre (1926- ). Deze keer was het Isidore Isou, die in 1968 tijdens een 

crisis met behulp van Ferdière in een psychiatrische inrichting was opgenomen, die 

de psychiatrie in het algemeen en Ferdière in het bijzonder sterk bekritiseerde.132 Hij 

mocht een, achteraf gezien peperdure, 21-dagen durende slaapkuur meemaken. 

Grof en ongekuist schold hij, gesteund door Lemaitre, van zich af en herhaalde wat 

de zus van Artaud gedeeltelijk reeds eerder had beweerd.133 Ferdière zou Artaud 

hebben geruïneerd met elektroshocks (meer dan vijftig keer in drie jaar), bestolen 

(manuscripten en tekeningen), niet hebben begrepen omdat hij niet met diens 

esoterische kennis was vertrouwd, en zou zelf bovendien een gemankeerde dichter 

zijn die misselijk makende pornografische gedichten schreef en heroïne gebruikte.

Zürn had Ferdière tijdens de vernissage van Bellmers tentoonstelling in december 

1963 ontmoet, en werd in 1964 door hem als patiënt geaccepteerd.134 Ferdière was 

echter veel meer in Bellmer en intellectuele uitwisseling geïnteresseerd dan in Zürn. 

Zo leende hij de studie over Hölderlin en August Strindberg (1849-1912) van de 

filosoof Karl Jaspers (1883-1969) aan Bellmer uit.135 Ferdière beschouwde Bellmer als 

een van de meest markante kunstenaars van zijn tijd en schatte Bellmers theoretisch 

werk Anatomie de l’Image zeer hoog.136 Bellmer daarentegen stond kritisch tegenover 

Ferdières theoretische standpunt inzake psychopathologische kunst. In 1964 was 

Bellmers belangstelling voor psychopathologische kunst, ondanks zijn kritiek op 

de receptie en het begrip ervan, nog geenszins verwaterd. Meer dan alle anderen 

beschouwde hij Bildnerei der Geisteskranken van Prinzhorn, die tot een begrip van het 

beeldproces van de mens - psychische Grundlagen der bildnerische Gestaltung137 - wilde 

komen en een scheiding der geesten zinloos achtte, een van de allerbelangrijkste 

intellectuele bijdragen van de twintigste eeuw.138 Ook Michaux toonde zich kritisch 
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ten opzichte van Ferdières ideeën over kunst van waanzinnigen. In Misérable miracle: 

La Mescaline schrijft Michaux: Je sais maintenant, et bientôt saurai mieux encore, que les dessins 

“bourrés” de certains fous - selon l’expression du Dr Ferdière - ne sont pas exagérés mais donnent 

une vue modéreé de leur univers extraordinaire.139

In de jaren vijftig en zestig werd er door psychiaters, psychoanalytici en 

kunstenaars veel gedebatteerd over de aard en status van de kunst der waanzinnigen. 

De een sprak van art des fous, de ander over psychopathologische kunst, gestoorde 

kunst, beeldende expressie van schizofrenen of schizofrene kunst. De Zwitserse 

psychiater Leo Navratil (1921- ) bracht - refererend aan alle psychiaters die zich met 

kunst en waan hadden beziggehouden behalve aan Ferdière - de kenmerken van 

de schizofrene stijl in kaart.140 Door psychopathologische kunst apart te benoemen, 

werd publiek gedebatteerd over de vraag of “normale” van “gestoorde” kunst 

verschilde. Dat ook in dit debat verschillende posities konden worden ingenomen, 

demonstreert de controverse tussen Breton en Dubuffet haarscherp. In de jaren 

zestig was Dubuffet er nog net zo van overtuigd als daarvoor dat slechts medische 

voorkennis een psychopathologische kunstcategorie mogelijk maakte.141 Bretons 

psychoanalytische-psychiatrische standpunt dat Dubuffet en de zijnen naar het rijk 

der fabelen van de westerse cultuur hadden willen sturen vanwege zijn humanistische 

en traditionele kunsttheoretische denkbeelden, zou toch langzaam aan invloed 

winnen. Het medisch perspectief heeft uiteindelijk gezegevierd; de medische theorie 

is zelfs tot in de geesteswetenschappen doorgesijpeld. Het is tegenwoordig welhaast 

een krachttoer om niet met “doktersogen” naar beeldende kunst te kijken, zeker als 

er voorkennis over een geestesziekte bij de kunstenaar of kunstenares aanwezig is.

Ondanks de onenigheid in terminologie, bestond er geen twijfel over de 

veronderstelling dat uitsluitend schizofrenen kunstzinnig creatief waren. De 

belangstelling ging uit naar hun psychotische kunst, omdat hun beeldmateriaal 

inzicht in de kunst en het beeldend vermogen van de mens konden geven. De 

ideale schizofrene kunstenaar was ongeschoold en vrij van kunstzinnige en culturele 

invloeden. En het ideale schizofrene kunstwerk ontstond tijdens een psychose, 

rechtstreeks en uitsluitend uit de waan. Het was hun ideaal, maar zoals alle 

wensbeelden een geconstrueerde. Prinzhorn bijvoorbeeld verzweeg bij velen van zijn 

schizofrene kunstenaars hun artistieke achtergrond.142 En Navratil erkende dat vele 

schizofrene kunstenaars pas na door de arts te zijn gestimuleerd creatieve activiteit 

vertoonden. Bij creatieve patiënten werd - achteraf gezien te vaak en te overhaast - in 

de jaren zestig automatisch schizofrenie gediagnosticeerd.143 Navratil erkende dat in 

het geval van Johann Hauser (1926- ). Auf Grund das Dogmas von der künstlerischen Kreativität 

ausschließlich bei Schizophrenen144 luidde zijn diagnose in 1965 van de beroemd geworden 
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Hauser schizofrenie, maar veranderde Hausers diagnose, na de teloorgang van dit 

dogma, in 1978 in manische depressiviteit.

De in “kunst en waan” gespecialiseerde psychiaters realiseerden zich overigens 

wel dat het hanteren van een aparte terminologie voor kunst van geesteszieken 

problematisch was, omdat de door hen omschreven kenmerken van de schizofrene 

taal- en beelduitingen ook voor veel moderne kunst en moderne poëzie golden.145

Op het moment waarop de belangstelling voor deze kunst in Zürns milieu een zeker 

hoogtepunt bereikte - in de jaren vijftig - hield de klassieke “psychopathologische” 

kunstenaar in de psychiatrische inrichting op te bestaan. De monologe, schizofrene 

kunstenaars die in het gekkengesticht roeiden met de riemen die zij hadden, en 

in het allergunstigste geval in de luxe leefden dat zij zich niet tevreden hoefden 

te stellen met wc-papiertjes en gevonden velletjes, maar op tekenpapier werden 

getrakteerd en ongestoord met takken, brood en andere gevonden voorwerpen 

hun objecten mocht maken, waren voorgoed verdwenen. Zij werden steeds verder 

gemedicaliseerd en hun creativiteit werd kunstmatig gestimuleerd. Binnen de 

psychiatrische inrichting werd het kunstproces gestroomlijnd, waardoor hun kunst 

onder wezenlijk andere condities ontstond: de kunsttherapie raakte in zwang. Er 

werden ruimtes gecreëerd waar schilder- en tekenspullen gereed lagen en waar 

veelal een enthousiaste en stimulerende therapeut rondliep. Kunsttherapie stond 

in het teken van de behandeling, zoals de insuline-coma-therapie (I.C.T.) die aan 

schizofrene patiënten werd voorgeschreven.146 Zo’n kuur betekende dat er gedurende 

een bepaalde periode, variërend van zo’n twintig tot zestig dagen, dagelijks, behalve 

zondag, een injectie met insuline werd toegediend die de patiënt in coma bracht. 

Afhankelijk van de voorgeschreven duur van de coma kreeg de patiënt intraveneus of 

per sonde in de neus suiker toegediend om weer bij zijn/haar positieven te komen. Na 

deze doodsbeleving werd de patiënt enkele uren later naar het kunstatelier begeleid 

en gestimuleerd zich beeldend te uiten. In de loop van de jaren vijftig werden de 

weinige behandelingsmethoden die op schizofrene patiënten werden toegepast - 

de insulinekuur en de elektroshock - vervangen door chemotherapie, die door het 

nieuwe medicijn Chloorpromazine (merknaam: Largactil) en andere neuroleptica 

mogelijk was geworden. Afhankelijk van de psychiatrische inrichting werd er geheel 

of gedeeltelijk van de oude naar de nieuwe methode overgestapt; soms werd voor 

de zekerheid aan beide methodes vastgehouden daar ook de nieuwe methode geen 

wereldschokkende effecten te weeg bracht. De chemotherapie had echter wel effect 

op het beeldmateriaal van de patiënten. De nieuwe psycho-farmaceutica zouden 

de manier van uitdrukken in woord en beeld veranderen. Zowel voor patiënten 

die met een insuline-coma-therapie werden behandeld als voor patiënten die een 
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chemotherapie ondergingen, gold dat hun beeldende expressie gebruikt werd voor 

diagnostische doeleinden. Aan de hand van deze beeldende expressie maakte de 

arts in samenspraak met de patiënten de balans op van hun psyche en werden 

besluiten genomen over voortzetting, bijstelling of beëindiging van de behandeling. 

Anders dan in de periode daarvoor stond er een medische staf klaar die gretig op 

de beeldproductie wachtte en sloegen er patiënten aan het tekenen en schilderen 

die daar zelf nooit aan zouden hebben gedacht. Afhankelijk van het kunstconcept 

van de psychiaters, werd het onder het toeziend oog van de arts tot stand gekomen 

beeldmateriaal geïnterpreteerd. Een abstract werkende patiënt zou bijvoorbeeld niet 

tot mimesis in staat zijn, wat als een teken voor een emotionele verwijdering van de 

werkelijkheid kon worden gezien. Donker kleurgebruik, vooral paars, zou duiden op 

het ontbreken van een warm wij-gevoel en een teken zijn dat de therapie nog lang 

niet het gewenste effect had bereikt.147 En zo veranderde psychopathologische kunst 

van kennisbron in ziekteverschijnsel. 

Men dacht op basis van de woorden en de beelden van patiënten een glimp 

van hun psyche te kunnen zien. Vooral de geest van schizofrene patiënten had de 

aandacht van psychiaters, omdat de patiënten die onder dat label vielen van de 

gangbare regels der kunst en literatuur afweken, en hun creaties zodoende mogelijk 

licht konden werpen op de geestesziekte die hen maar bleef ontsnappen.148 Het 

enige wat over schizofrenie bekend was, was dat de patiënten wereldvreemd en in 

zichzelf teruggetrokken overkwamen, waandenkbeelden hadden en bij tijd en wijle 

visueel of auditief hallucineerden. Over schizofrenie bestond (en bestaat) nog steeds 

grote onenigheid. Volgens Plokker, de Nederlandse psychiater die internationaal 

faam verwierf met zijn proefschrift Geschonden beeld: Beeldende expressie bij schizophrenen 

(1962) - in het Frans (1963) en Engels (1964) vertaald - bestond er een wereld van 

verschil tussen het begrip schizofrenie in Angelsaksische landen en het Europese 

continent.149 Binnen Europa bestonden eveneens verschillen. In Frankrijk bijvoorbeeld 

zou professor Claude van Sainte-Anne, in navolging van Eugen Bleurer (1857-1939), 

schizofrenie als een vlucht uit de realiteit opvatten, waardoor een in Frankrijk 

gestelde diagnose schizofrenie in de ogen van Plokker vaak pseudo-schizofrenie 

is. Door de uiteenlopende opvattingen over schizofrenie kon het gebeuren dat bij de 

wisseling van een hoogleraar of een geneeskundig directeur de diagnoses van de 

ingezetenen en masse “bijgesteld” werden, veelal naar manische depressiviteit.150 

Wat schrijnend moet zijn geweest, omdat men destijds de insuline-coma-therapie 

en de elektroshocktherapie niet voor manisch-depressieven geschikt achtte.151 Tot 

op de dag van vandaag wordt er driftig over het precieze verschil tussen schizofrenie 

en manische depressiviteit gediscussieerd. Over het algemeen lijkt men het er 
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wel over eens te zijn dat schizofrenie zich meestal niet pas op veertigjarige leeftijd 

manifesteert. Daarnaast bestaat er eensgezindheid over de onjuistheid van de idee 

- gekoesterd door leken - dat een schizofreen een gespleten persoonlijk bezit.152 

Ondanks het feit dat de schizofrene kunst, spontaan ontstaan buiten een gecreëerde 

medische ambiance om, sinds de jaren vijftig niet meer voorkwam in psychiatrische 

kliniek of in minder kunstminnende inrichtingen grofweg werd verboden, en alhoewel 

schizofrenie nog steeds de black box van de psychiatrie is, leidt de mythe van de 

schizofrene kunstenaar, ondanks vele nuanceringen en tegengeluiden, tot op heden 

een tierig leven.153

Kunst, waanzin en vrouw

De mythe van de schizofrene kunstenaar leefde in het culturele milieu waarin Zürn 

zich bewoog. Alhoewel Zürn niet paste in het klassieke beeld van de schizofrene 

kunstenaar, is de mythe voor een begrip van haar beeldende werk uiterst relevant, 

om verschillende redenen. Ten eerste is haar schizofrenie omstreden. In Zürns leven 

gebeurde wat meer schizofrene patiënten overkwam, namelijk dat een wisseling van 

behandelend arts - in Zürns geval in een laat stadium - leidde tot een andere diagnose: 

haar ziektebeeld werd niet langer in termen van schizofrenie begrepen. Daarom werd 

afgestapt van een overvloedige medicatie, wat Zürn en haar creativiteit enorm ten 

goede zou zijn gekomen. Over Zürns “geestesziekte” is niet veel met zekerheid te 

zeggen, onder andere omdat veel van haar medische dossiers op wonderbaarlijke 

wijze zijn verdwenen. De tweede reden hangt samen met het populaire beeld 

van de creatieve schizofrene kunstenaar die zonder artistieke scholing, culturele 

achtergrond en culturele oogmerken in de waan creëerde. Zürns werk daarentegen 

is eerder op een specifieke culturele bodem dan in psychose tot bloei gekomen, 

wat destijds niet geheel over het hoofd werd gezien, onder andere omdat Zürn bij 

opname in een psychiatrische inrichting altijd haar beroep schrijfster en/of beeldend 

kunstenares opgaf. De vele artsen die haar achtereenvolgens behandelden, waren 

zeer goed op de hoogte van Zürns culturele milieu en hadden, afhankelijk van hun 

visie op psychopathologische kunst, oog voor Zürns culturele achtergrond. Toch 

is het onwaarschijnlijk dat Zürns affiniteit met haar cultuurhistorische context altijd 

voldoende is beseft. Zürns literaire productie viel buiten het gezichtsveld van haar 

artsen. Zürns korte prozaverhalen en hoorspelen die voor haar komst naar Parijs 

hun weg naar Duitstalige kranten en de radio hadden gevonden, bevonden zich 

buiten hun blikveld en haar anagrammen waren door het Duits zowel voor de Franse 



Ich habe of t  e ine furchtbare Lust  nach verbotenen Augen . . .  (Un ica Zürn)

99

Ich habe of t  e ine furchtbare Lust  nach verbotenen Augen . . .  (Un ica Zürn)

100

surrealisten als psychiaters ontoegankelijk, omdat ze geen Duits lazen.

Als beeldend kunstenares werd Zürn te vaak en te snel als het verlengstuk van 

Bellmer gezien. Ze werd door die associatie teveel als niet-geschoold en zonder 

theoretische ambities gekenmerkt. Alhoewel technische tekenvaardigheid en 

intellectuele reflectie binnen de kunstprojecten van de surrealistische en “andere 

kunstenaars” meer ballast dan bagage waren, was men deze traditionele criteria 

in medische kringen nog lang niet ontgroeid. De medische aandacht voor Zürns 

beeldende werk was juist sterk psychologisch, psychoanalytisch en psychiatrisch 

gekleurd, waardoor aspecten van haar werk die aan andere normen voldeden en 

buiten de psychologische, psychoanalytische en psychiatrische belangstelling vielen, 

noodzakelijkerwijs onderbelicht of onopgemerkt bleven. Zürn realiseerde zich terdege 

dat de artsen haar werk aan hun kennis over de kunst der schizofrenen toetsten. Zij 

was zeer goed op de hoogte van de intellectuele belangstelling voor de woorden 

en beelden van de schizofrenen, onder andere via Bellmer en Michaux, en van de 

oplopende marktwaarde ervan. Aangezien deze pluriforme kennis over het medische 

en esthetische oordeel van haar beeldende werk meespeelde, anticipeerde Zürn 

daarop, door het spel van de artsen en kunstmarkt mee te spelen, te ontregelen of bij 

te stellen. Zürns actieve Frans, tot slot, liet te wensen over. Met Bellmer leefde ze een 

teruggetrokken leven en ze spraken in hun moedertaal Duits. Het ligt niet erg voor de 

hand dat Zürns bagage van haar cultuurhistorische milieu in de communicatie met 

de medici geheel uit de verf is gekomen. Zürns bewondering voor buiten-Europese 

culturen vond daar geen open oor.

Binnen Zürns kunstenaarsmilieu bestond een  zekere jaloezie ten aanzien van 

psychotische kunstenaars. Bij hen zouden de wezenlijke menselijke drang om 

in woord en beeld vorm te geven bewonderenswaardig vrij zijn van de cultureel 

aangeleerde remmingen. Zürns collega’s idealiseerden de vermeende authenticiteit 

van de schizofrene kunst.154 De allergrootsten waren door waanzin gekenmerkt, 

dacht men. Van Gogh bijvoorbeeld, zou schizofreen geweest zijn, daarvan waren 

tenminste Karl Jaspers en Prinzhorn overtuigd. Vinchon daarentegen dacht eerder 

aan epilepsie, maar Plokker, alhoewel minder zeker van zijn zaak, stond eveneens 

voor de diagnose schizofrenie. Later dacht men op grond van zijn werk aan 

manische depressiviteit155, maar heden ten dage wordt Van Goghs werk naar voren 

geschoven als het ultieme voorbeeld van beeldende kunst die geen psychotische 

stijlkenmerken heeft en zodoende geen inzicht geeft in de psychische problemen 

van Van Gogh.156 Hoe het ook zij, daar en destijds leefde in Zürns milieu de idee dat 

een schizofrene wereldbeschouwing de creativiteit ten goede kwam. Prinzhorn dacht 

deze geestesstaat tijdens zijn mescaline-experimenten te hebben bereikt.157 Michaux 
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zou hem met zijn mescaline experimenten volgen en Bellmer trachtte via studie van 

de psychopathologie en de alcohol dichterbij te komen. Het zou naïef zijn om te 

veronderstellen dat deze fascinatie aan Zürn voorbij zou zijn gegaan, dat ze onwetend 

was van de mythe van de schizofrene kunstenaar.

Zürn ervaarde “haar waanzin”, zo lijkt het, als een zeker voordeel, tenminste in het 

radicaal vergeten van de wereld en het aanboren van een niet eerder benut imaginair 

potentieel. Bovendien kon Zürn door haar ervaringen met de waanzin op meer 

aandacht en stimulans rekenen dan degenen zonder die ervaringen. Ieder die Zürn 

kende en respecteerde was op zijn manier bezig de traditionele scheiding tussen 

kunst en waanzin te beslechten, en daaraan zou ook Zürn haar steentje bijdragen. 

Zürn en de haren realiseerden zich terdege dat onvoorwaardelijke geestelijke 

avonturen risicovol zouden kunnen zijn. Zij waren maar al te goed op de hoogte van de 

levensgeschiedenissen van de grote geesten die in waanzin of zelfmoord eindigden: 

Nietzsche, Strindberg, De Nerval, Hölderlin, Heinrich von Kleist (1777-1811), Robert 

Schumann (1810-1856), Virginia Woolf (1882-1941), Van Gogh en Nijinski. 

Binnen de kunstenaarskringen waarin Zürn vertoefde kwam eveneens melancholie, 

depressiviteit, delirium, psychose en zelfmoord in veel kunstenaarslevens voor. Alleen 

al binnen de eigen kleine kring, wist Zürn van de droevige lotgevallen van Antonin 

Artaud, René Crevel (1900-1935), Robert Desnos, Oscar Dominguez, Jean-Pierre 

Duprey (1930-1959), Werner Heldt (1904-1954), Wolgang Paalen (1907-1959), Laure 

(Colette Peignot; 1903-1938), Hans Reichel (1892-1950), Bernard Réquichot (1929-

1961), Kay Sage (1898-1963), Yves Tanguy (1900-1955), Jeanette Tanguy, Wols en 

nog vele anderen. Salvador Dalì en Edward James daarentegen gaven een meer 

vrolijke variant op het excentrieke “gestoorde” kunstenaarsleven.

Toen Zürn in 1954 in Parijs aankwam, was ze een volwassen vrouw die meer 

dan alleen rozengeur en maneschijn had meegemaakt. Zoals ook beschreven in 

haar literaire werk: incestervaringen, echtscheiding van haar ouders, liefdesverdriet, 

de Tweede Wereldoorlog in Berlijn die haar broer in Rusland had opgeëist en een 

echtscheiding van de vader van haar twee kinderen. Door Bellmer naar Parijs te 

volgen, verbrak Zürn het contact met haar jonge kinderen Katrin en Christian die 

binnen het nieuwe gezin van haar ex-man opgroeiden. Gebroken gezinnen, ziekte, 

gekte en zelfmoord leken tot het leven te horen. Bellmers eerste vrouw was in 1938 

aan tuberculose overleden, de scheiding met zijn tweede echtgenote leidde tot 

een breuk met zijn dochtertjes, de tweeling Doriane en Beatrice. Arp en Michaux 

hadden beiden jonge echtgenoten verloren ten gevolge van brand; Sophie Taeuber 

overleed op jonge leeftijd in 1943 en Marie-Louise Termet in 1948. Michaux had 

ook een broer in de Tweede Wereldoorlog verloren. Jean Paulhans vrouw zou na 
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twee attaques vanaf 1945 last hebben gekregen van hallucinaties en vanaf 1955 

haar geestelijke vermogens helemaal hebben verloren door wat voor de ziekte van 

Parkinson werd gehouden. Dubuffet, Ernst, en Waldberg hadden bij hun scheiding 

de zorg voor hun kinderen aan hun ex-vrouw overgelaten. Jacqueline Lamba en Gala 

daarentegen hadden de verzorging van hun dochter respectievelijk aan Breton en 

Éluard overgelaten.

Persoonlijke drama’s, geestelijke crises en zelfmoord waren in Zürns milieu dus 

niet aan vrouwen voorbehouden. Toch bestond indertijd het besef dat vrouwen het 

psychisch moeilijker en zwaarder hadden, in de maatschappij in het algemeen en in 

de kunstwereld in het bijzonder. Alhoewel de kunstenaarskringen voor de westerse 

cultuurgeschiedenis ongekend gastvrij waren voor kunstenaressen, leek het evident 

dat “de man” op meer geluk en meer succes dan de “vrouw” kon rekenen. In de jaren 

vijftig en zestig leken de “kunst en wetenschap” weliswaar vrij toegankelijk, maar 

velen meenden dat deze openstelling van de weg naar “boven” voor vrouwen niet 

alleen relatief nieuw, maar ook gevaarlijk was. Zij realiseerden zich dat er nog lang 

geen sprake was van een gelijkwaardige machtspositie en sommigen vermoedden 

dat de weg naar de top van de kunst voor vrouwen een psychologisch zwaardere, 

complexere en contradictoire onderneming was. Alhoewel velen zich bij deze gegeven 

omstandigheden neerlegden, alsof het slechts om aanloopproblemen zou gaan, 

gingen enkelen, met name vrouwelijke intellectuelen, op zoek naar verklaringen.

De gerenommeerde progressieve psychoanalytica Janine Chasseguet-Smirgel 

(1930-) stelde anno 1964: La Créativité. - Il est banal de constater que les femmes ne sont 

pas de grands créateurs, que ce soit dans le domaine scientifique ou artistique à de rares exceptions 

près.158 Zij zag, zoals velen met haar, creativiteit (scheppen) in eerste instantie als 

een compensatie voor het moederschap. In tegenstelling tot minder progressieve 

collega’s wenste zij echter niet de behoefte aan creativiteit bij vrouwen te ontkennen. 

Zij wilde wel oor hebben voor de psychische last die dit bij hen zou meebrengen. 

“Creatieve lust” zou zich naar haar idee wel degelijk bij vrouwen voordoen, zelfs bij 

vrouwen die reeds kinderen hadden gebaard, maar alleen mits zij het vaderbeeld 

hadden geïdealiseerd. Kunstzinnige en intellectuele vrouwen zouden zich echter 

onbewust realiseren dat zij zich met een fallische onderneming inlieten en zich 

daarom schuldig voelen, met name ten opzichte van de geïdealiseerde vader. Dit 

onbewuste schuldgevoel, dit verschil in castratieangst en penisnijd bij jongens en 

meisjes, zou aldus deze psychoanalytica meer aandacht behoeven om kunstzinnige 

en intellectuele vrouwen op hun pad bij te staan.

Zürn was ook deze mening toegedaan en was daarin een kind van haar tijd. 

Ze twijfelde in die dagen aan haar geschiktheid voor een plekje op Parnassus. De 
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filosofe en schrijfster Simone de Beauvoir (1908-1986) constateerde in 1966 even cru 

als Chasseguet-Smirgel dat de prestaties van vrouwen door heel de geschiedenis 

van de mensheid op alle gebied - politiek, artistiek, filosofisch et cetera - kwantitatief 

en kwalitatief ver beneden die van mannen zouden zijn gebleven.159 Wars van 

de psychoanalyse meende De Beauvoir, evenals Chasseguet-Smirgel, dat dit 

“historische gegeven” weliswaar een feit was maar geen leidraad voor de toekomst 

mocht zijn. Ook zij meende dat intellectuele en kunstzinnige vrouwen het moeilijker 

hadden op de weg naar de top van “kunst en wetenschap”. Om - in De Beauvoirs 

woorden - te kunnen laten zien wat je waard bent, om boven jezelf uit te kunnen 

stijgen, zouden vrouwen dezelfde kansen als mannen moeten krijgen, en die zouden 

vrouwen ondanks hun stemrecht en vrije beroepskeuze bij lange na nog niet hebben: 

Wat voor zin heeft het een algemene medicijnenstudie te willen beginnen, een groot psychiater of 

een groot specialist te willen worden, als je weet dat je niet de nodige steun zult krijgen, noch de 

benodigde patiënten? Dus beperk je je heel braaf tot de gynaecologie, de kindergeneeskunde, de sociale 

geneeskunde; je neemt genoegen met de baantjes die je mannelijke collega’s niet zouden willen want 

je denkt dat je, als je meer ambitie aan de dag legt, uiteindelijk je nek zult breken. Dat is inderdaad veel 

vrouwen overkomen en voor de anderen is dat een ontmoedigend voorbeeld.160 

Het bewustzijn van deze sociaal-historische en sociaal-psychologische 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen resoneerde in de tweede feministische golf, 

zowel in de kunst als wetenschap, en andere, nieuwe emancipatorische vormen en 

sociaal-politieke verklaringen kwamen op. Daarbuiten, in de kunstwereld en in de 

psychiatrie, hield men zich daar niet of nauwelijks mee bezig. Dit groeiend besef dat 

de kunstwereld minder toegankelijk voor vrouwen was dan voor mannen, en dat de 

vrouw in het kunstproces een minder gunstige uitgangspositie had dan de man, is in 

Zürns werk terug te vinden. Vooral na de eerste grote geestelijke crisis reflecteerde 

Zürn op het kunstproces, de moeite die het haar kostte en het plezier dat ervoor terug 

kwam. Zij vroeg zich soms af of zij inderdaad haar neus in zaken stak die wellicht 

niet voor haar bestemd waren, of dat ze er beter aan had gedaan geen leven na te 

streven dat al niet voor een gewoon mens bestemd leek, laat staan voor een vrouw, 

of zij inderdaad een ongeschreven gebod overtrad. Zürns werk wekt de indruk dat zij 

door weinigen op dit punt is tegengesproken, sterker nog, dat haar vermoeden door 

kunstenaars en psychiaters eerder is bevestigd.

Zürn is in de kring van “de laatste der Mohikanen” blijven hangen. Veel van de 

grote veranderingen nà mei 1968 zijn aan haar voorbij gegaan. Zij leidde een sterk 

introvert leven. Bovendien wantrouwde ze de extraverte jeugd die revolutionaire 

veranderingen in de kunst en politiek luidruchtig opeiste. Haar hart ging uit naar 

“plotseling opduikende nakomertjes van vergane culturen en de krachten daarvan” 
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en naar hun in opperste eenzaamheid gecreëerde eye openers.

In 1970 blikte Zürn met weemoed terug op vergane en voor haar ook betere 

tijden: Wenn sie arbeitet, geht alles gut. Sie ist in Harmonie mit sich selbst. Und welches Glück in 

den vergangenen Jahren, wo jeder still an seinem Tisch sass und zeichnete. Das leichte Geräusch von 

der Zeichenfeder, die über das Papier gleitet und das noch leisere Geräusch des Bleistiftes. Jahre der 

Arbeit, in den langen Sommermonaten am Meer: auf der ile de Ré, in Palavas-les-flots, dem Strand von 

Montpellier - in St. Cyr, in Cavalaire. Welche Wohltat die Arbeit war. Wie gut schlief man am Abend ein. 

Wie freute man sich beim Erwachen am Morgen von neuem zu beginnen.161 Zürn leefde en werkte 

op een gesegmenteerde Parnassus waar “de kunst” werd geherdefinieerd en “de 

vrouw” en “de waanzin” enthousiast werden onthaald. Zürn mocht zich invoegen, 

zich een plekje op dat uitzonderlijke deel van de Parnassus toeëigenen. Zürn voegde 

zich naar de sporen van “de laatste der Mohikanen”. Tijdens die invoeging bleek 

dat, alhoewel bijna alle kunstenaars met wie Zürn omging grote vraagtekens bij de 

blanke, christelijke, mannelijke superioriteit plaatsten, vrouwen in hun pantheon toch 

ook de tweede viool of de rol van muze speelden. Ook bleek dat de verschillende 

(kunst)wegen die naar Rome leidden - surrealistische kunst, art autre, art brut en 

psychopathologische kunst - meer op de mannelijke kunstenaar toegesneden waren, 

meer beantwoordden aan zijn preoccupaties en aan zijn, door traditie doorgegeven, 

rol en idealen. Haar vrouw-zijn ervaarde Zürn voor het beklimmen van de Parnassus 

dan ook als een ballast. De kunstenaars aan wie Zürn zich optrok en tegen wie ze 

zich afzette, waren bijna allemaal veel ouder dan zij, veelal meer dan vijftien jaar. 

Zij hadden voor een onaangepast maatschappelijk leven en radicaal geestelijk 

avontuur gekozen toen Zürn nog kind was. Bijna geen enkele kunstenares heeft een 

vergelijkbare indruk op haar gemaakt, met uitzondering van Meret Oppenheim.162 

Bij dit kleine, gesegmenteerde deel van de Parnassus vond Zürn als schrijfster en 

beeldend kunstenares binnen de daar gecreëerde kaders geen perfecte aansluiting. 

Haar kleine, fragiele en introverte oeuvre getuigt hiervan.
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4 Der großäugigen Blick des kleinen Mädchen … (Unica Zürn) 

De on tmoet ing  met  Hans  Be l lmer

1953-1956

( . . . )  z i ch  n i euwe en  e igen  ogen  te  scheppen  

en  t e l kens  wee r  n i euwe en  nog  meer  e igene  ( . . . ) 1

Nie t z sche

De geschiedenis2 van Zürns beeldende kunst begon in 1953. Zürn was zevenendertig 

jaar oud toen ze in dat jaar Hans Bellmer ontmoette. Ze had met deze eenenvijftigjarige 

en in Parijs wonende beeldend kunstenaar kennisgemaakt tijdens een vernissage 

van een tentoonstelling van Anneliese Kuhk, in september in Berlijn. Vlak daarop 

werd hun nadere kennismaking door Rudolf Springer (1909- ) gearrangeerd en 

niet veel later bracht het toeval hen bij elkaar op een perron van de S-Bahn. Zürn 

kreeg door deze ontmoeting met Bellmer de kans zich als beeldend kunstenares en 

dichteres te ontpoppen en over de landsgrenzen heen te kijken. Daarmee gingen 

al jaren gekoesterde wensen in vervulling die door haar levensloop nooit ten volle 

waren gerealiseerd. In 1953 bevond Zürn zich in een sociaal vacuüm waardoor een 

grote wending in haar leven en werk mogelijk waren. Toen de volwassen Zürn Bellmer 

ontmoette, had ze zo goed als nooit teken- of schildersgerei in haar handen gehad.

Schrijversambities

In eerste instantie wilde Zürn schrijfster worden. Dit verlangen koesterde ze sinds haar 

schooljaren. Schrijven zat dan ook een beetje in de familie. Haar vader, Ralph Zürn 

(1874-1939), had op dat gebied ambities gehad. Naast en na zijn militaire functie in 

de verre Duitse koloniën had hij redactiewerk verricht, journalistiek bedreven en een 

uitgeverijtje opgericht, onder andere om (onder pseudoniem) zijn bundel Fürstin Ljuba 

Woroschoneff und andere Geschichten (1920) te kunnen uitgeven. Zijn eerste echtgenote 

Dorrit Strohal (1882-1916), was schrijfster en had onder het pseudoniem Orla Holm 

Dein Buch (1907) en Aus Mexiko3 (1908) gepubliceerd. Zürn kende haar boeken, hield 

vooral van Dein Buch en wist dat deze vrouw in een Nervenklinik terecht was gekomen en 

dacht dat ze zelfmoord had gepleegd door uit het venster te springen.4 Deze vrouw, 
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die met haar vader reizen naar Afrika, Mexico en andere verre oorden had gemaakt, 

had Zürn in haar hart gesloten.

Zürns jeugd werd in 1930 verstoord door de scheiding van haar ouders, Ralph 

Zürn en zijn tweede vrouw: Helene Heerdt (1892-1974).5 Tot die tijd, tot haar 

veertiende jaar, had ze geleefd en gedroomd in een grote villa in Berlijn-Grunewald, 

waarin een oriëntaalse en gegoede sfeer hing vanwege de Chinese, Indische en 

Arabische kunstvoorwerpen en vaders uitgebreide bibliotheek. Haar kinderjaren 

werden door de exotische sfeer in het ouderlijk huis en de afwezigheid van de ouders 

gekenmerkt. Haar vader was veel op reis en haar moeder dompelde zich onder in 

het kindonvriendelijke mondaine leven van de bourgeoisie. De scheiding van haar 

ouders luidde een ontnuchterende periode in. De familie was gebroken en verarmd. 

Het huis met de kostbaarheden werd onder de hamer gebracht. Haar moeder 

hertrouwde in 1931 met een man die ze goed kende en zich in de hoge ambtenarij 

van het naziregime omhoog zou werken.6 Zürn en haar twee jaar oudere broer Horst 

verkozen bij de vader te gaan wonen, die enkele jaren later hertrouwde. Er was geen 

geld meer voor dromerij en Spielerei.

Opstellen schrijven vond ze op school het leukst. Haar eerste verhaal werd toen 

Zürn vijftien jaar oud was. Vanaf haar vijftiende jaar zette ze zich enkele jaren in voor 

kinder- en jeugdblaadjes. In 1932 ging ze van het lyceum af, en gedwongen door de 

omstandigheden kreeg haar schrijversambitie een meer praktische wending toen 

ze een cursus typen en stenografie ging volgen en werk moest zoeken. In de zomer 

1935, toen ze in Schloß Grünzig vrijwillige Arbeitsdienst7 verrichtte, schreef ze een 

toneelstuk en een artikel voor het jeugdblaadje Jo’s Freunde.8 Unica, toen nog Ruth 

genoemd, werd daar met haar schrijverij geplaagd met het versje: Warum ist denn Ruth 

Zürn jetzt immer so müd. Sie wird von der Schriftstellerei zu sehr gepiekt. holdrio - - - u.s.w. - - -.9 

Ze zocht in de literatuur en daarbuiten. Lezen, schilderen, schrijven, componeren 

of muziek maken, dat was waar ze het meeste naar verlangde. Zürn stond niet 

echt met de beide benen op de grond. Ze was gefascineerd door mensen die zich 

distantieerden van het burgerlijke leven en zich van geld en goed onthechtten. Een 

Tibetaanse monnik bijvoorbeeld, die een spiritueel leven leidde en verder niets 

wenste en niets bezat, sprak hevig tot haar verbeelding.10

Zürn vond het secretaressewerk stompzinnig en kreeg de prak t ische 

vaardigheden professioneel niet onder de knie. Mislukt als typiste en stenografe 

belandde ze - van 1933 tot 1942, met een onderbreking in 1935 van een half jaar - bij 

de filmmaatschappij de UFA (Universum-Film Ag). Werken voor de UFA bood Zürn de 

mogelijkheid om in een artistiek milieu te verkeren en ze verrichtte er met liefde allerlei 

klusjes, van dramaturgie tot montage. Ze zou niet of nauwelijks tot zich hebben laten 
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doordringen dat deze filmmaatschappij zich naar de nazi-ideologie schikte. En dat 

terwijl, volgens Zürn, haar vader alles in het werk moest stellen om zijn nieuwe, derde, 

Deense-joodse vrouw veilig te stellen. Zürns Arbeitsdienst in de landbouw voor de nazi-

jeugdvereniging op het landgoed Grünzig had haar vader destijds hevig geïrriteerd.11 

Voor het uitbreken van de oorlog, in 1939, overleed hij in Italië.

Zürn is nooit lid van de NSDAP geweest. Wel zou Zürn bij de UFA een oudere 

getrouwde minnaar, heer Funke, hebben gehad die lid van de NSDAP was.12 En 

tijdens de Tweede Wereldoorlog had Zürn in januari 1942 trouw een ariërverklaring 

bij de Reichsschrifttumskammer ingediend.13 Pas langzaam zouden Zürns ogen een 

beetje voor het gevaar en de wandaden van de nazi’s zijn opengegaan. Ze schreef 

jaren later: Sie selbst war gleichgültig, was die Nazis betraf, bis sie einen Schwarzsender nachts 

im Radio hörte, der ein Lied brachte, dass sie erschütterte: “wir sind die Moorsoldaten …”  und 

dann einen erschütternden Bericht über die Konzentrationslager. Es ist bekannt, dass viele Deutsche 

im Anfang der Naziregierung nichts von den Konzentrationslagern wusste. Später erfuhr man, dass 

man die Zigeuner, die Juden, die Homosexuellen in solche Lager brachte, wo sie an der schlechten 

Behandlung oder in den Gaskammern starben. Ein Direktor der Ufa, (...), war plötzlich verschwunden 

- er war homosexuell und war von den Nazis eingesperrt worden. Als die Angestellten in der Ufa, 

darüber zu flüstern begannen, rief ein anderer Direktor - (…) - die “Belegschaft”  (ein Naziwort, dass 

“Angestellte”) bedeutete, in einen grossen Vorführungsraum zusammen - und hielt eine kurze Rede über 

den Verhafteten, die ihn verteidigen sollte. Als die ersten Bomben auf Berlin fielen, als sie einmal sah, 

wie man Juden mit wenig Gepäck in einen Lastwagen stiess (SS) wurde ihr klar, in welchem Land sie 

lebte und besonders ihr Mann klärte sie auf.14

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, 28 oktober 1942, trouwde Zürn met de 

negentien jaar oudere Erich Laupenmühlen (1897-1983), koopman bij de firma 

Leitz, die vanwege zijn Stellung in der Wirtschaft15 van militaire dienst was vrijgesteld. Hij 

was haar tweede grote liefde. Zoals een getrouwde vrouw betaamde, gaf ze haar 

artistieke ambities en beroep op. Ze kreeg samen met hem twee kinderen. Zürn was 

zijn derde echtgenote. 23 mei 1943 werd Katrin met liefde op de wereld gezet; met 

de geboorte van Christian 11 februari 1945 lag dat al anders. Zürn had inmiddels 

angst leren kennen en was doodsbang voor de toekomst. In het eerste kraambed 

had haar leven door roodvonk aan een zijden draadje gehangen en daarna waren 

bombardementen, deportaties en arrestaties tot het dagelijks leven gaan behoren. 

Haar oudere broer Horst had niet gedeserteerd omdat hij zou hebben gedacht dat 

hem niets zou overkomen en hij rotsvast in de overwinning geloofde. In de winter 

1943-1944 was hij gevallen en hadden zijn maten hem dodelijk verwond in de buurt 

van Witebsk achtergelaten. Ondanks navraag bleef zijn dood ongewis en bleef hij in 
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Zürns gedachten rondspoken. Zürn zag de toekomst inmiddels heel somber in en 

durfde geen kind meer op de wereld te zetten. Ze had abortus overwogen, maar 

na een gesprek met een streng gelovige katholieke gynaecologe berustte ze in het 

lot. Met haar jongste kind zou ze zich later zeer verwant voelen: beiden waren even 

introvert en melancholisch.

Het familiegeluk behoorde voor Zürn definitief tot de verleden tijd toen ze 

zich realiseerde dat haar echtgenoot buitenechtelijke avontuurtjes had en zijn 

secretaresse zwanger van hem was. Zürn werd ziek en “na een zware periode” 

kwam het in 1949 tot een scheiding. De zorg voor de kinderen was in de tussentijd 

aan anderen overgelaten, eerst omdat Zürn met rugpijn in het ziekenhuis belandde, 

later omdat zij de kinderen bij familie had ondergebracht om van de emotionele 

gebeurtenissen bij te komen en lichamelijk aan te sterken, en weer later om ze 

tijdens de Berlijnse blokkade een veiliger onderkomen te bieden. Zürn leefde dus 

gescheiden van haar kinderen en had pas vanaf 1951 weer contact met hen.16

Zürns echtscheiding was een geluk bij een ongeluk. Het betekende niet alleen 

pijn en verdriet, maar ook een kans om weer aan haar kunstenaarsambities toe te 

geven. Binnen de gegeven situatie hoopte ze de draad weer op te pakken en in een 

intellectueel en kunstzinnig klimaat de kost te verdienen. Ze stemde daarom toe dat 

de kinderen toegewezen werden aan de vader die in 1950 hertrouwde en de kinderen 

Katrin en Christian zodoende binnen een gezinssituatie kon laten opgroeien.17 Haar 

kinderen zag ze nog maar eens keer in de vier weken. Toen Zürn na de scheiding 

in 1949 het schrijven weer oppakte, had ze jarenlang niets geschreven en niets 

gepubliceerd.18

Muze: de ogen van de moeder

Zürns geluk was dat ze in de kring van de Badewanne-kunstenaars werd 

opgenomen. Dit avantgardistische kunstenaarscabaret omarmde de surrealistische 

principes. Hun theaterkunst en levenswijze ervoer Zürns als een uit- en thuiskomst. 

Deze rebellerende geesten wensten met hun absurdistisch theater het publiek 

ongewone en onvoorspelbare zaken voor te schotelen en hen daarmee te choqueren. 

Dit Badewannegezelschap verschafte Zürn het broodnodige “venster op een andere 

wereld”19, de vrijplaats waar ze lang naar had gesnakt. Van alle kunstenaars van 

de Badewanne-scene raakte Zürn nog het meest in de ban van Alexander Camaro 

(1901-1992). Hij was haar vriend en ideaal. Ze hield enorm van deze imposante 

“zigeuner”20, van zijn danskunst, theateroptreden en lyrische beeldende kunst.
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De jaren van het Badewannecabaret van 1949 tot 1951 waren beslissende 

jaren voor Zürn. Zürn leefde het leven van deze Badewanne-kunstenaars, dacht 

mee met ze, en gaf het cabaret regie- en dramaturgieaanwijzingen.21 Het was haar 

glashelder dat ze zich het meest op haar gemak voelde temidden van revolterende 

bohémienkunstenaars. Ze deed afstand van haar roepnaam Ruth en liet zich voortaan 

Unica noemen.22 Zürn verdiende haar brood met schrijven. Het lukte haar direct met 

grote regelmaat korte verhalen in Duitse kranten gepubliceerd te krijgen en enkele 

hoorspelen aan de radio te slijten. De verhalen die ze van 1949 tot 1953 publiceerde, 

zijn korte sprookjesachtige vertellingen, waarin de fantasie een beetje op de loop 

gaat en waaraan veelal een sprookjesachtige moraal ten grondslag lag. Steevast 

worden de kleintjes, de oudjes, de marginalen, de dwazen, al dan niet in de rol van 

dieren, naar voren geschoven om een glimp van hun waardevolle wereld te tonen. 

Lyrisch proza noemde Zürn het.23 Al van kinds af aan wilde Zürn schrijfster worden en 

een kunstenaarsleven leiden. Niet het leven van de extroverte mondaine kunstenaar 

die oog voor de verlangens van de mecenas en kunstliefhebber heeft, maar het 

leven van de introverte romantische kunstenaar die zich van de mensenwereld afsluit 

en zich naar binnen keert: naar de dromen, herinneringen en het onbewuste. Zürn 

wenste zich te laven aan zelfreflectie, aan de monoloog of gedachtewisseling met 

haarzelf, het liefst levend en werkend temidden van gelijkgestemden.

Hoe en waarom Zürn op het kunstenaarspad is terechtgekomen heeft Zürn in 

prachtige metaforen verwoord in de sterk autobiografisch gekleurde roman Katrin: Die 

Geschichte einer kleinen Schriftstellerin, waarschijnlijk geschreven in de herfst van 1953.24 

Katrin is een adolescente en woont bij haar vader in een stad die is opgebouwd 

uit een onder-, midden- en bovenstad. Daarboven bevindt zich de vulkaan, de 

kale top waarop de kunstenaars een eenvoudige maar werkzame gemeenschap 

hebben gesticht. De vader is vanwege zijn schrijversambities van de boven- naar de 

benedenstad gekelderd, wat hem en zijn dochter niet deren. Maar beneden heeft de 

schrijvende vader het wel zwaar. Deze schrijver “die nooit een dichter zal worden” 

zwoegt.25 De stapels manuscripten die door de dochter moeten worden uitgetypt, 

stapelen zich op, want behalve broodschrijverij wordt er niets door de uitgevers 

aangenomen. De dochter wenst net als de vader schrijver te worden. Evenals haar 

vader voelt ze zich het meest op haar gemak in het schuim van de onderstad, gruwelt 

ze van het burgerleven van de middenstad en het mondaine leven van de bourgeoisie 

van de bovenstad, al kan een excentrieke getalenteerde kunstenaar van de bovenstad 

wel haar hart veroveren. In tegenstelling tot haar vader loert ze naar de vulkaan, naar 

de wereld van de echte dichters en schilders, naar hen die zich afzonderen en vrij 

van materialistische verlangens voor honderd procent voor de kunst leven. De vader 
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leest de gedachten van zijn dochter en straft ze af. Hij denkt het leven en de wereld 

voldoende te kennen om te weten dat de vulkaan niet voor hen is weggelegd. Zij en 

hij zijn maar gewone mensen en hadden werkelijk niets te zoeken in die wereld waarin 

alleen de genialen thuishoren en het uithouden. Zijn schrijverij zou niets met kunst te 

maken hebben en zij had helemaal nog niets tot stand gebracht. Als zij tegenwerpt 

dat zij in eerste instantie eerst alleen maar even wil kijken, ontsteekt de vader in 

woede. Man geht nicht aus Neugier auf den Vulkan.26 Ondanks de les van de vader geeft het 

meisje aan haar nieuwsgierigheid toe. Ze moet en zal daar komen en slagen, want het 

geheel opgaan in het schrijven en in de wereld van kunst en cultuur is voor haar het 

ultieme geluk. Als onverwacht een van vaders manuscripten een kassucces wordt, 

kan de vader eindelijk aan zijn reislust toegeven. Voor het meisje is nu de weg vrij om 

haar eigen weg te bewandelen. Het lukt haar tot de vulkaan toegelaten te worden en 

aan haar kunstenaarsaspiraties toe te geven. 

Het ambitieuze hoofdpersoontje van Katrin: Die Geschichte einer kleinen Schriftstellerin 

leert van een kunstenaar, die veel van een zigeuner weg heeft, niet alleen de 

geneugten van de onder- en bovenstad te verzaken, maar ook die van de vulkaan. 

Alleen door het turbulente leven aan zich voorbij te laten gaan, zou ze tot creëren 

kunnen komen. Aan het einde van het verhaal slaagt het schrijfstertje erin zich waarlijk 

los en vrij te maken en zich aan de kunst te wijden. Ze wacht: Bis die Ruhe kam, ganz tiefe 

Ruhe, bis nichts mehr in ihrem Kopf herumschoß, was nicht mit dem zusammenhing, was sie sehen, 

erkennen und erfühlen wollte. (...) Lange Zeit saß sie so da, vergaß, daß sie Hunger hatte, vergaß auch, 

daß sie fror, denn es war kalt in der Hütte. (...) Vergaß die letzten Wochen, alle Gesichter, alle Gespräche 

-. Und begann, sich zurückzutasten, in eine lang vergangene Zeit. In einen einzigen Tag dieser Zeit. 

In einen Sommertag, als sie ein kleines Mädchen war. Ein Garten, alte, verknorxte Apfelbäume darin. 

Und auf den grasbewachsenen schmalen Wegen kam sie sich selbst entgegen.27 Het aankomende 

schrijfstertje dat op de vulkaan op inspiratie zit te wachten, ziet zichzelf in haar 

verbeelding met een vlinder op haar hand naar haar moeder lopen, die in een 

witte tuinstoel een naaiklusje verricht. Moeder, kijk! Moeder kijkt met grote, helder 

lachende ogen. Op het moment dat de aspirant-schrijfster deze kinderherinnering 

vlijmscherp in beeld heeft, begint ze als vanzelf te schrijven.

In de verbeelding terugkeren naar de kindertijd, zich weer de ogen van het kind eigen 

maken en zich te laten inspireren door het geestelijke oog van de ideale ander is het 

romantisch credo dat aan Zürns kunstenaarschap ten grondslag ligt. In 1953, in dit 

“jeugdboek”28, veronderstelde Zürn het onschuldig kinderoog als het meest ideale 

kunstenaarsperspectief en het liefdevolle oog van de moeder als de muze, als de 

sublieme inspiratiebron. Na 1953 zal het door Zürn veronderstelde kinderoog echter 
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haar onschuld verliezen en (het oog van) de moeder langzaam maar zeker in een 

schrikbeeld veranderen.

Muze: het scherpe oog van Bellmer

Het was Zürn, net als het aspirant-schrijfstertje in Katrin: Die Geschichte einer kleinen 

Schriftstellerin, in 1949 gelukt te leven en te werken temidden van de Badewan-

nekunstenaars maar in 1953 bestond die ideale “vulkaan”-gemeenschap niet 

meer. Bovendien bleek dat haar vriend en ideaal Camaro haar niet tot zijn vaste 

partner wilde maken. Zürn miste het samenwerken en samenleven met de collega-

kunstenaars: Vorbei die schöne Zeit, wo sie umsonst nach der Vorstellung ein reichliches Abendessen 

und ein bißchen Geld bekamen. Vorbei die Freude und Spannung.29 Ze maakte zich zorgen over 

de toekomst, omdat ze van haar schrijverij nauwelijks kon rondkomen.

Zürn trof in Bellmer een kunstenaar die de Duitse burgermentaliteit ongekend ver 

achter zich had gelaten. Hij liet in zijn verbeelding avonturen toe die de experimenten 

van het Badewannecabaret overschaduwden en dat gaf haar een nieuwe impuls. De 

man zelf sprak ook tot haar verbeelding. Een in en in introverte man, die bovendien 

tot de elite der surrealisten behoorde en de dadaïsten tot zijn vrienden rekende.

Bellmer maakte op zijn beurt voor Zürn een “venster op een andere wereld” 

open. Bij de allereerste gelegenheid liet Bellmer Zürn met zijn werk kennismaken. 

Hij was bang dat Zürn, zoals zo velen, ervoor zou terugdeinzen.30 Bellmer koos voor 

deze kennismaking het boekje Les Jeux de la Poupée (1949; afbeelding 15) dat in de 

kring der surrealistische kunstenaars in Parijs zo goed gevallen was en waarvan hij 

benieuwd was hoe het in Berlijn, na een afwezigheid van vijftien jaar, ontvangen zou 

worden. Jaren later beschreef Zürn haar eerst reactie: Sie betrachtet lange und fasziniert 

die Variationen der Körperzusammenstellungen seiner Puppe und glaubt, nie etwas so Erstaunliches 

gesehen zu haben. Die Farben der Fotos sind lebhaft, fast agressiv. Er erklärt, daß eine ganze Gruppe 

von jungen Freunden ihm beim Kolorieren geholfen hat. Es ist nur ein einziges Foto, vor dem sie sich 

erschreckt. Der Kopf und der Mund der Puppe nähern sich ihrem Sex, als wollte sie sich selbst mit der 

Zunge befriedigen.31

Het boekje Les Jeux de la Poupée is een verboden vrucht. Het is een kleinood dat 

erom vraagt heimelijk bekeken en gelezen te worden. Qua sfeer is het kitscherig, 

hoerig en crimineel tegelijkertijd. Bellmer koos voor zijn boekjes meestal roze papier, 

dat soms geparfumeerd was. Daarnaast maakte hij voor de omslag of in de foto’s 

veel gebruik van zwart en wit kant. Een roos, een poëzieplaatje of dameshak zijn 
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voor zijn werk kenmerkende accentjes. Sommige van zijn boekjes zijn zo klein dat 

ze direct in de zak weggestopt kunnen worden, bijvoorbeeld Die Puppe (1934, herdruk 

in 1953), het kleinen, kostbaren Buches32waarvan Zürn nog meer hield dan van Les Jeux 

de la Poupée. De foto’s van Bellmers “poppen”boeken zijn fantasierijke ranzige kiekjes 

van lichaamsfantasieën bestaande uit benen, buiken, rompen, borsten, billen, met of 

zonder meisjeshoofd. De ensceneringen zijn absurdistisch en onlogisch. Een schim 

van een man, een openstaande pantalon, een mattenklopper, etensresten en puisten 

duiden onmiskenbaar op onheil. Bellmers hoopte hiermee verleidelijk giftige in suiker 

gebrande amandelen te presenteren.33 Zürn doorstond de vuurproef moeiteloos.

Bellmers beeldende werk was fantasierijker dan die van de Badewannekunstenaars. 

Hij zocht nog nadrukkelijker aansluiting bij het schuim van de onderwereld. Bellmer 

had al in 1934 in het voorwoord van zijn eerste “poppen”boek: Die Puppe (1934), 

onverbloemd zijn respect voor pornoschrijvers, goochelaars en banketbakkers 

betuigd. Hij hield van hen die zoet en wreed moeiteloos combineren, die het 

schunnige en het ranzige met liefde verpakken en die leugen en bedrog schaamteloos 

duur durven te verkopen. Bellmer had hiervoor de smaak in de tuin van zijn kindertijd 

te pakken gekregen. Sterker nog, dit vluchtoord had hem destijds gered uit de 

klauwen van de autoritaire vader en diens wereld van het nut waarop het fascisme 

zo goed kon gedijen. Bij Bellmer bleef deze schatkamer van de kindertijd openstaan, 

waardoor het goede en slechte onontwarbaar met elkaar verstrengeld bleef en het 

schaamrood lekker bleef aanvoelen.

Be l lmers kunstenaarsmot to was eveneens s ich  zu rückzutas ten  naar de 

kinderfantasieën. Hij toonde Zürn een verbeelde wereld waarbinnen voor censurerende 

ogen geen plaats was. Hoe gedurfder de verbeelding hoe beter.

De theoretische spil van Bellmers beeldende en theoretische werk is de 

onoverbrugbare kloof die hij in de kindertijd tussen hem en de meisjes ervoer, het 

totale gebrek aan uitwisseling van seksuele gevoelens. Bellmer had willen weten wat 

er in hen omging, wat zich in hun lichaam afspeelde (afbeelding 16). Hij had gehoopt 

op tekens, berichten en signalen van hun seksuele gevoelens. In 1933, samen met 

zijn broer, trachtte Bellmer zich alsnog eigenhandig een weg te banen naar wat zoet 

en verleidelijk maar verboden was. Gezamenlijk construeerden ze een pop ter grootte 

van een adolescent meisje en installeerden in haar buik zelfgemaakte panorama’s. De 

pop kon op verschillende manieren uit elkaar getrokken worden en in blinde wellust 

en ongerichte kwaadheid weer opgelapt worden. Samen brouwden ze verleidelijke 

monsters en met eenzelfde broeierige koelbloedigheid fotografeerden zij hen. Het 

eerste poppenboekje droeg Bellmer op aan zijn veertienjarige nicht Ursula om haar 
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daarmee te laten weten zijn gevoelens voor haar in andere banen te hebben geleid. 

Het was dezelfde Ursula die er tijdens haar studiejaren aan de Sorbonne in slaagde 

de surrealisten op Bellmers beeldende kunst te attenderen.

De “onderbuik” van het meisje was voor Bellmer het mysterie der mysteries. Ook 

de surrealisten hadden er alles voor over om de binnenwereld van die meisjes, die 

altijd maar hun großäugigen Blick34 afwendden, te kunnen doorschouwen. Het meisje, 

de adolescente die naar hun idee toch ook bol van verlangen moest staan en zich 

daarmee geen raad wist, zou hen inzicht in een wereld kunnen geven waar zij van 

buitengesloten waren. De schuchtere, afwezige blik van jonge meisjes maakte 

hen gek van nieuwsgierigheid. De surrealistische muze was uit deze fascinatie 

en obsessie geboren. Meer dan alle andere surrealistische kunstenaars werd de 

surrealistische muze door Bellmer binnenste buiten gekeerd en haar adolescentie in 

haar kinderjaren geprojecteerd.

In 1935 creëerden Bellmer en zijn broer een ingenieuzere pop. Zij was voorzien 

van kogelgewrichten, waardoor nog meer vormen en variaties mogelijk werden. De 

foto’s van deze “pop” zijn nog onheilspellender en raadselachtiger dan die van de 

eerste, mede omdat ze met de hand werden ingekleurd. Paul Éluard schreef voor dit 

tweede poppenboek, Les Jeux de la Poupée, gedichten, en het was deze publicatie die 

Bellmer voor zijn introductie bij Zürn had verkozen.

In Berlijn werd Zürns enthousiasme voor Bellmers werk niet door iedereen gedeeld. 

Rudolf Springer maakte een tentoonstelling in november 1953 in de Librairie de la 

Maison de France in Berlijn en zorgde in december 1953 voor een herdruk van Die 

Puppe. Zürn zag met lede ogen aan dat deze tentoonstelling door de kunstelite van 

Berlijn werd vermeden en omdat zijn kunst hen te ver ging. Velen jaren later liet Zürn 

nogmaals weten Bellmers beeldende kunst moralistisch niet verwerpelijk te vinden: 

Alle Arbeiten Bellmers, aber besonders die “Jeux de la Poupée” erregen großes Erstaunen bei den 

Besuchern. (...) So etwas hat man noch nicht in Berlin gesehen. (...) Die Professoren der Hochschule der 

bildenden Künste in der Hardenbergstraße halten sich fern. Der Erotismus Bellmers ist ihnen unheimlich. 

Berlin ist eine Kleinstadt geworden nach der Ausrottung der jüdischen Intelligenz durch die Nazis - im 

Theater-Film-Kunst-und Presseleben.35 Zürn daarentegen respecteerde Bellmers “scherpe 

schildersoog” en achtte zijn beeldende werk haar leven lang eerlijk en waarachtig.36 

Wel zou in de loop der tijd Zürns euforie over Bellmers werk langzaam maar zeker 

wegebben. Andere kunstenaars zouden namelijk op hun beurt weer andere vensters 

voor haar openmaken.

Bellmer verdroeg niet of nauwelijks gezelschap. De weinigen die hij tolereerde, 

waren geestverwanten, meestal kunstbroeders. Degenen die hij vertrouwde, werden 
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steevast deelgenoot gemaakt van wat hem dierbaar was. Destijds in 1953-1954 in 

Berlijn las hij met liefde zijn moeder uit de poppenboeken voor en gaf Zürn met zorg 

zijn beeldende kunst ter inzage. Bellmer en Zürn verdroegen elkaar extreem goed, en 

deden van meet af aan het liefst alles samen. Zürn hielp Bellmer met het inplakken 

van de foto’s in de heruitgave van Die Puppe en Bellmer hielp Zürn bij het schrijven 

van verhalen en hoorspelen. Bellmer liet Zürn bovendien met de techniek van de 

anagrammen en de écriture automatique kennismaken en ontdekte dat Zürn voor beide 

een uitgesproken talent bezat. Enthousiast als Bellmer was, verraste hij Zürn met een 

gravure naar een van haar tekeningen.37

Bellmer had Zürn bij zijn moeder in Berlijn ontvangen en ze zou tijdens het gesprek 

onder het natafelen wat gekrabbeld hebben zoals men tijdens een telefoongesprek 

wel doet. Bellmer stond versteld. Hij raadde Zürn met klem aan haar écriture automatique 

te ontwikkelen en binnen een mum van tijd ontstond tekenwerk van kwaliteit. Mooi en 

kenmerkend achtte hij vooral de “mélodie” graphique sans rupture38van haar tekenkunst.

Broos, zachtmoedig, verfijnd en getalenteerd; zo beschreef Bellmer de in zijn 

ogen hochkultivierte vrouw. Kunst zat in haar vingers, vond hij.39 Ze had er uitzonderlijk 

goed gevoel voor en een uitgelezen smaak. Ook haar korte verhalen verraadden 

volgens Bellmer een literair talent, maar deze vrouw was tot veel meer in staat dan het 

schrijven van sprookjesachtige vertellingen. Bellmer had een beeldend en poëtisch 

talent ontdekt en zou er zijn hele leven in blijven geloven. Bellmer vertrouwde rotsvast 

op zijn connaisseurschap, op zijn naar eigen zeggen œil évidemment très exercé.40

Zürn had zich reeds schoorvoetend aan de schilderkunst gewaagd. Het was 

Camaro geweest die haar daarin had gestimuleerd door haar een aquareldoos 

cadeau te doen. Uit geldgebrek was ze daarmee direct de boer op gegaan - voor 

de ontmoeting met Bellmer - en kocht Springer als vriendendienst zelfs twee van 

de eerste aquarellen.41 Een aquarel waarop een sierlijk dier met een lange hals en 

lange oren was verbeeld, beschouwde Zürn als een zelfportret en gaf het de titel Die 

verzauberte Prinzessin (afbeelding 17).42 Het is Zürns eerste verbeelde metamorfose, nog 

geheel in de sprookjesachtige en lieflijke sfeer van haar korte verhalen. Het vrolijk in 

elkaar over lopen van de mensen- en dierenwereld zal als een rode draad in Zürns 

beeldende oeuvre blijven doorlopen, evenals haar voorkeur voor de randfiguren van 

het mensdom. De sfeer zal evenmin wezenlijk veranderen, maar de kinderlijke stijl van 

deze eerste beginselen liet ze achter zich.
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Hexen Texte

Nog geen jaar na hun ontmoeting verscheen het eerste oogverblindende resultaat 

van Zürns nieuw ingeslagen kunstenaarspad: Hexen Texte. Het is een compilatie van 

tien tekeningen en tien anagrammen, in een oplage van 140 exemplaren.43 Juli 1954 

was het gereed om naar de drukker te gaan. Zowel de tekeningen als de gedichten van 

Hexen Texte maakten indruk op Bellmer. Euforisch schreef hij naar Parijs dat zijn nieuwe 

vriendin iets “sensationeels” tot stand had gebracht.44 Bellmers enthousiasme gold 

in deze beginfase zowel haar talent voor de écriture automatique als de anagramkunst. 

Later zouden vooral Max Ernst en Hans Arp van Zürns anagrammen diep onder 

de indruk zijn.45 Op instigatie van Bellmer werd Hexen Texte uitgegeven door Rudolf 

Springer.46 Ter ondersteuning en explicatie had Bellmer voor Hexen Texte een nawoord 

geschreven en voor de eerste dertig luxe uitgaven tekeningetjes gemaakt. Alhoewel 

Hexen Texte niet goed verkocht, was de publicatie ervan een wapenfeit. Het boekje zou 

gaan circuleren in de surrealistische kringen in Parijs en worden geselecteerd voor 

de Documenta in 1959.47

De titel heksenteksten markeert een verandering in Zürns oeuvre. De toon van 

haar werk was rauwer en eigenzinniger dan van haar lyrisch proza. Zürn, die zich 

aanvankelijk snel en sterk door “grote” kunstenaars, bijvoorbeeld Marc Chagall 

(1887-1985) en Max Ernst, liet beïnvloeden, ontwikkelde een eigen en eigenzinnig 

handschrift. Tijdens het tekenen voor de Hexen Texte kwam haar pen nauwelijks van het 

papier. Fantastische absurdistische en onlogische mens- en dierachtigen ontvouwen 

zich als webben over het tekenvlak (afbeeldingen 18, 19, en 20). De heksenbrouwsels 

zijn een koekje van eigen deeg, en als zodanig snoepgoed voor geestverwanten. 

Het handschrift is minutieus, gecontroleerd en selectief in het aandikken van hoeken 

en punten. De tekeningen zijn als een ontvouwd stukje weefsel of ijskristallen. De 

fijne structuur verandert keer op in andere fijne patronen. Het fragiele karakter is 

geaccentueerd door de tekeningen in druk te verkleinen.48 De tekeningen van Zürn 

zijn in zekere zin zoals “de betoverde prinses” zelfportretten, maar zijn, vanwege de 

toegepaste techniek en het verkozen kunstprocédé, anders van aard en vorm. Het zijn 

de orakels en toverspreuken van een “heks” die begeesterd en zonder angst toekijkt 

naar wat er onder wat onder en in haar handen aan de oppervlakte komt en in beeld 

stolt. Ontsproten aan haar hand, maar zoveel mogelijk buiten de wil en haar wensen 

om. Zoals in Zürns lyrisch proza zijn deze eerste tekeningen in een wonderbaarlijke 

droomwereld gebed, waarin zowel fantasmatische mensen als dieren tot hetzelfde 

universum horen. De sfeer van de fantasma’s is in vergelijking met de verhalen alleen 

grimmiger en onrealistischer. Enigszins angstaanjagende gedrochten kwamen uit 
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het papier gekropen, waaronder een dikke vette hommel waaruit andere insecten 

komen.49 Of een inktvis- en slangachtige mensvrouw met sierlijke tentakels. De 

hersenspinsels behoren niet overduidelijk tot een soort noch tot een geslacht, maar 

lijken toch het dichtst bij de vis- en insectenwereld en bij het vrouwelijk geslacht te 

staan door accenten te leggen die op hart, schaamlippen, tepels en zenuwpunten 

duiden. In hun dubbelzinnigheid zweven ze in een wonderlijk niemandsland.

De tien anagrammen zijn in meerdere opzichten de evenknie van de tekeningen. 

Ook in de anagrammen liet Zürn de natuur meer achter zich dan in haar proza en 

is de atmosfeer iets griezeliger en gewaagder dan in de verhalen. De anagramkunst 

vereist evenals de kunst van de écriture automatique dat het tweerichtingsverkeer van 

“schepper” en “materiaal” zo open mogelijk wordt gehouden. Het zijn twee soorten 

monologe kunst.

Voor een anagram wordt een basiszin gekozen, bijvoorbeeld Das Spielen der Kinder ist 

streng untersagt (1953-1954), een gebod waarmee de trappenhuizen en binnenplaatsen 

van de woonkazernes in Berlijn volhingen. Een anagramgedicht ontstaat uit de titel, 

uit de basiszin, door alle zinnen van het gedicht te laten ontstaan uit dezelfde en 

hetzelfde aantal letters van de basiszin. Het proces van anagrammen maken is een 

proces van concentratie. Het vereist een volkomen op die ene zin gericht zijn en 

voor honderd procent voor alle zinmogelijkheden open te staan. Nieuwe woorden en 

nieuwe betekenissen zijn zeer welkom.

De anagrammentechniek was voor Zürn een spannende en interessante 

denkoefening. Had een zin haar eenmaal in de ban dan ontpopte het anagram 

zich als een orakel.50 In het anagram wordt geen betekenis gelegd, maar komt een 

betekenis tot leven. Er worden gewone en ongewone opdrachten, beelden, vragen 

en wetenswaardigheden in ontvouwd. Anagrammen maken is voor hen die de taal 

in hun vingers hebben, ermee durven spelen en voor de wonderen van de taal 

durven openstaan. Onverwachte en verrassende beelden en betekenissen komen 

aan de oppervlakte. Omdat de beelden en de betekenissen niet van de rationele 

betekenissen van het woord en de zin afhangen maar van de specifieke letters en hun 

aantal, zijn anagrammen niet in een andere taal om te zetten. Tegen beter weten in 

zijn Zürns anagrammen verschillende keren vertaald, maar deze vertalingen zijn per 

definitie slappe aftreksels.

De anagramkunst vindt zijn kunstzinnige broeder niet in de dichtkunst van 

de westerse christelijke cultuur, maar in de kabbala. Deze Joodse mystiek is niet 

geïnteresseerd in de betekenis van de woorden en de zinnen van het Oude Testament 

maar in de rangschikking van de letters, richt zich op de achterliggende numerieke 
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wetmatigheid van de letters, op de goddelijke openbaring achter de woorden.

Anagrammen maken is een kunstzinnige manier van reflecteren of mediteren, 

een manier om beelden of betekenissen naar voren te halen die verhuld zijn, of zoals 

Bellmer meende, een manier om inzicht in jezelf te krijgen. Bellmer en Zürn geloofden 

dat de anagramkunst uniek zelfinzicht verschaft, dat een mens die elke dag een 

anagram in de kalender schrijft aan het einde van het jaar met seismografische 

nauwkeurigheid een jaaroverzicht van zijn of haar onbewuste psychische gesteldheid 

heeft.51

De titels die Zürn geschikt achtte als uitgangspunt voor de anagrammen van Hexen 

Texte luidden onder andere: Es liegt in allen Dingen, Es liegt in deiner Hand, Wir lieben den Tod 

en Ich streue das weisse Nichts. Deze titels wijzen, evenals vele latere aspecten van haar 

werk, op Zürns aversie tegen een antropocentrische rationele levensopvatting die 

de mens als het middelpunt der aarde ziet en zich de heerser van het leven waant. 

Zürn hield meer van het geestelijke dan het materiële, geloofde meer in het nut van 

onthechting dan in planning en sturing. Zij en Bellmer zochten de parels van het leven 

eerder in het onooglijke dan in het opzichtige, eerder in de anomalie dan in de regel, 

eerder in de kindertijd dan in volwassenheid. Vanuit deze gedeelde levensfilosofie is 

het geen toeval dat beiden het toeval bloedserieus namen en er zoveel mogelijk plek 

in hun leven en kunst voor inruimden.52

Eerste tentoonstellingen in Parijs

Eind 1953 brachten Zürn en Bellmer een kort bezoek aan Parijs en terug in Berlijn, 

levend van de generositeit van Bellmers moeder, droomden ze van een gezamenlijke 

toekomst in Parijs.53 Eind 1954 was het zover, en nam Zürn de grootste stap in haar 

leven door met Bellmer mee naar Parijs te gaan en zich temidden van Bellmer en de 

zijnen te wijden aan de kunsten.54 In haar paspoort stond het beroep “schrijfster” 

ingevuld, maar in Parijs aangekomen werd haar proza grotendeels door de beeldende 

kunst en de anagrammen verdrongen.55

Zürn trok in bij Bellmer, die zich in Parijs slechts een heel kleine woonruimte in het 

sjofele Hotel de L’Espérance in de rue Mouffetard 88 kon veroorloven.56 Zürn voelde zich 

daar thuis. Meer dan ooit slaagde ze erin zich aan de kunst te wijden en beschouwde 

het schilderen, tekenen en anagrammen maken als een onverbrekelijk en noodzakelijk 

onderdeel van haar leven. Ze genoot ervan: Gerade das stundenlange stille Sitzen hier über dem 

Zeichenbrett verführt, besonders bei meiner langsamen, geduldigen Tiftelei der Arbeit, umherzuwandern 
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mit den Gedanken (...).57 Tekenen en schilderen is voor Zürn een geestelijk avontuur. De 

uitdaging is voorbij het gewone, het alledaagse en het voorspelbare te gaan: Es ist ihre 

Chance, nicht nach der Natur zeichnen zu können. Die Deformationen haben ihren Reiz.58

Deze eerste jaren in Parijs had Zürn met haar beeldende kunst klein maar fijn 

succes. In 1956 en 1957 exposeerde Zürn in Le Soleil sans la Tête, een boekwinkel annex 

galerie die werk van Bellmer in stock had. De eerste tentoonstelling van 11 tot 31 

mei 1956 bestond uit tekeningen en gouaches en de tweede tentoonstelling in 1957, 

van 11 tot 31 oktober, uit schilderijen, gouaches, ansichtkaarten en agendablaadjes. 

De eerste tentoonstelling werd ingeleid door André Pieyre de Mandiargues, een 

gerenommeerde auteur in het surrealistisch milieu en vriend van Bellmer. Hij 

verwelkomde haar als een van de vrije vogels uit de stad die ooit de meest vrije stad 

was geweest en karakteriseerde haar werk als volgt: (...) cette “beauté berlinoise”, beauté du 

diable s’il en fut, savante, subtile, égarée, intuitive, un peu cruelle, riche d’humour et nourrie d’emprunts 

excellents à l’Orient et aux Tropiques; (...).59 De tentoonstelling kon een succes worden 

genoemd. Geholpen door het netwerk waarvan eerst Bellmer en nu zij ook deel 

uitmaakte, had Zürn tijdens en na de eerste tentoonstelling vier tekeningen verkocht 

en werd de tentoonstelling gerecenseerd.60 Hij werd gunstig ontvangen en dat gaf 

Zürn voldoende zelfvertrouwen om op het pad van de beeldende kunsten verder te 

gaan. In brieven naar vrienden in Berlijn deed Zürn minutieus verslag van deze eerste 

succesjes als professioneel beeldend kunstenares in Parijs.61 Het was het begin van 

een eigen kleine klantenkring.

Dat Zürn als aankomend talent in de kring van de veelal veel oudere surrealistische 

kunstenaars was opgenomen, bleek onder meer uit haar deelname aan hun 

tentoonstellingen. Zo mocht ze bijvoorbeeld participeren in een groepstentoonstelling 

bij de uitgever van L’Anatomie de l’Image van Bellmer, en aan de Exposition interRnatiOnale 

du Surréalisme in 1959 in de galerie Daniël Cordier, een door André Breton en Marcel 

Duchamp (1887-1968) georganiseerde tentoonstelling over het thema erotiek.62

In Parijs had Zürn haar tekentechniek verder ontwikkeld en andere technieken 

geoefend. Van Zürns vroege beeldende kunst, 1953 tot 1957, is momenteel niet veel 

meer bekend. Slechts enkele ansichtkaarten, een tiental tekeningen en een tiental 

schilderijen.

Beeldend kunstenares

In Parijs zag Zürn andere aspecten van Bellmers beeldende kunst. Ze zag hem daar 

graveren, tekenen en soms op zijn manier schilderen. Zijn concentratie, minutieuze 
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werkwijze, werkdiscipline, techniekbeheersing evenals zijn extreem onafhankelijke 

onaangepaste geest en artistieke integriteit maakten diepe indruk op Zürn.63 In hun 

onstuitbare onderlinge intellectuele en artistieke uitwisselingen wijdde Bellmer zich 

aan een portret van Zürn (afbeelding 21). Tot haar stomme verbazing zag ze hoe 

Bellmer langzaam maar zeker haar gezicht in de vouwlijnen van een verkreukeld 

perkament tevoorschijn toverde. Bellmer stipte de lijnen aan die door het toeval 

waren ontstaan en langzaam maar zeker zag ze haar gezicht, met de gezichtstrekken 

uit haar kindertijd, zichtbaar worden. Zürn was gefascineerd en popelde om ook in 

deze toverkunst te worden ingewijd.64

In hun kleine kamertje in Parijs kreeg Zürn haar eigen werktafel en een 

porseleinen palet van Bellmer.65 Hij leerde haar de ondergrond, hardboard en later 

linnen, te prepareren en kwasten te verzorgen en leerde haar met tempera en olieverf 

te werken. De eerste resultaten zijn kleine juweeltjes.

De schildertechniek was van een heel ander kaliber dan de pentechniek. Die 

vereiste veel meer voorbereiding, geduld en een andere manier van “tekenen”. 

Zuchtend en kreunend, aldus Zürn, ontstonden de eerste probeersels. Het ging 

erom te onderzoeken en al doende uit te proberen of haar tekenstijl in de olieverf en 

tempera staande bleef.66

Bellmer op zijn beurt profiteerde van Zürns enthousiasme voor de mogelijkheden 

van de schilderkunstige technieken. Drie jaar lang had hij geen penseel meer 

aangeraakt, maar de galerist Daniël Cordier rekende er wel op voor de op stapel 

staande grote solotentoonstelling. Door Zürn gestimuleerd lukte het Bellmer de 

schilderkunst, zij het voor korte tijd, weer op te pakken.

Dolgraag had Zürn de virtuositeit van Le Maréchal (afbeelding 22) willen evenaren. 

Zijn manier om de écriture automatique in de schilderkunst te praktiseren vond ze 

benijdenswaardig. Zorgvuldig, minuscuul klein en met precisie ontvouwen zich in 

olieverf over het doek “fantastische landschappen en barokke sprookjeskastelen”.67

Geldnood

Het was van het grootste belang dat Zürn met haar kunst geld inbracht: Nun 

müssen wir hier sehr geschickt und fleissig sein - damit wenigstens auch bei meiner Zeichnerei 

etwas herauskommt.68 Bellmer en Zürn waren arm. Bellmer kon niet of nauwelijks 

rondkomen van zijn werk. Hij bleef een armoedige bohémien, al had hij inmiddels wel 

naam gemaakt. Als het meezat, hadden ze geld om eten, alcoholische dranken en 

sigaretten te kopen, maar het kwam vaak voor dat hun geluk van de hemel afhing. Het 
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godswonder bestond soms uit een pakketje van Bellmers moeder uit Berlijn. In koude 

periodes verschansten ze zich een groot deel van de tijd met jassen en pantoffels in 

bed, moesten ze het vanwege bevroren waterleidingen zonder water doen en was het 

toilet buiten, aan de overkant van het binnenhof, wel erg ver weg. In warme periode 

werden ze belaagd door wandluizen en vlooien. Als de nood zeer hoog was moest 

er op straat naar peuken worden gezocht. Gelukkig deed zich meestal, net als de 

situatie onhoudbaar werd, een kleine kunsttransactie voor. Zürn en Bellmer moesten 

trouwens wel van hun kunst leven. Voor een ander arbeidsleven waren beiden 

ongeschikt. Ook om die reden was het cruciaal dat ze creatief productief waren. Om 

met hun kunst naar buiten te kunnen treden of om te verkopen, moesten zij sociale 

contacten opbouwen of onderhouden in de kunstwereld. Voor beiden was dit een 

welhaast onoverkomelijk obstakel. Zij voelden zich ongemakkelijk en ongelukkig in 

mondaine kunstkringen. Geldverdienen met hun kunst was ook noodzakelijk voor 

hun verblijfvergunning in Frankrijk. Vooral voor Zürn die ongehuwd was en geen 

vaste bron van inkomsten had. De vreemdelingenpolitie tolereerde Zürn als beeldend 

kunstenares in Parijs pas na lang aanhouden en vele referentiebrieven.

Bellmer stimuleerde Zürn het schrijven van verhalen te laten vallen. Het contact 

met de Duitstalige kranten en radiozenders vanuit Parijs verliep uiterst moeizaam, 

het betaalde slecht en bovendien bewonderde hij Zürns tekentalent meer dan 

haar schrijverstalent.69 Een zeer grote belemmering voor de overstap waren de 

tentoonstellingskosten: voor het inlijsten, de uitnodigingskaarten, verzend- en 

tol- of reiskosten. Huizenhoge zorgen gaf dat. Zürn zou daarom bijvoorbeeld een 

tentoonstelling in een kleine galerie in Brussel hebben laten lopen.70

Zolang de werklust het niet liet afweten, was het Zürn zonneklaar dat een leven 

gewijd aan de kunst het waard was om geleefd te worden. Haar liefde ging het meest 

uit naar tekenen en anagrammen, naar wat ze ironisch haar twee nieuwe neue brotlose 

Genügens 71 noemde. Zürn had haar derde “thuis” gevonden. Na het ouderlijk huis van 

haar kindertijd en de kring van de Badewanne-kunstenaars voelde ze zich weer op 

haar plek. In eerste instantie viel de geestverwantschap met Bellmer het meeste op; 

de verschillen lieten zich pas in de loop der tijd voelen.

Zürn zag de toekomst rooskleurig in. Ze had een rotsvast vertrouwen in Bellmers 

kunnen. In hun eerste jaren samen was het voor Zürn een uitdaging om met de 

minimale middelen die ze bezaten een avantgardistisch kunstenaarsleven te creëren, 

Bellmer zoveel mogelijk op te monteren en in zijn arbeid tot bloei te laten komen en 

haar eigen kunstenaarschap te laten ontluiken. Met een ongekend optimisme laafde 

Zürn zich aan de Arabische muziek die de buren haar via de ramen en muren lieten 
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horen. Het sjofele hotel was zeer gehorig en de medebewoners waren luidruchtig 

vanaf vier à vijf uur ‘s morgens. Ze waren eeuwig omgeven door muziek, ruzie, 

gefeest en vechtpartijen. Zürn waande zich in de Oriënt en dat deed haar goed.72 

Hun bohémienleven werd legendarisch. Rijk zijn de verhalen over hun uitzonderlijke 

gedrag, hun “rovershol” en hun ongezonde manier van leven.

Het leven en werken met Bellmer leidde Zürn behalve naar een fascinerend thuis 

ook naar een interessante kennissenkring. Via Bellmer leerde ze vele in haar ogen 

zeer belangrijke en sympathieke grote kunstenaars kennen: Max Ernst, Man Ray 

(1890-1976), André Breton, Roberto Matta (1911-2002), Victor Brauner (1903-1966), 

Leonora Tanning, Leonor Fini (1908-1996), Salvador Dalì, Henri Michaux, Hans Arp 

en vele anderen.

Geërotiseerde (kinder)ogen

Zürn gaf een van haar vroege schilderijtjes de titel Verzauberter Märchenwald (afbeelding 

23).73 Het betoverde sprookjesbos is een kwabachtig organische voorstelling. Het 

doet denken aan waterfauna, koralen en vleesetende planten. De kwabachtige 

vormen vertonen eveneens gelijkenis met schaamlippen en clitorissen. In de 

linkerbovenhoek lijkt een waterig kijkend oog op te doemen. Het is een kalm, 

kabbelend universum. Dramatische verhalende elementen zijn afwezig en de gele, 

bruine, grijze en groene tonen scheppen een rustige sfeer. De titel betoverd sprookjesbos 

onderstreept de bevreemdende feeërieke sfeer van de voorstelling.

Ogen zijn een constante in Zürns beeldende kunst. Veelal zijn ze dubbelzinnig 

(afbeelding 24). Ze doen vaak denken aan het vrouwelijk geslacht. De ogen duiken 

op temidden van slangen, borsten, tepels, handen, tentakels en klauwen. Ze krioelen 

in organismes waarin dier-, plant- en mensachtigen in elkaar overlopen.

De ogen in Zürns beeldende kunst veranderen in de loop der tijd van karakter. De 

eerste grote verandering voltrok zich op de vulkaan in Parijs. Kennen ist nur des Kindes.74 

Op dit punt hadden Zürn en Bellmer elkaar direct gevonden. Onder invloed van 

Bellmer kreeg Zürn meer aandacht voor het seksuele karakter van haar fantasma’s 

en veranderde haar visie op het ideale kunstenaars(kind)perspectief. Het beeld van 

de ultieme inspiratie zoals geformuleerd aan het slot van Katrin: Die Geschichte einer 

kleinen Schrifstellerin : het in de kindertijd gesitueerde oogcontact van een onschuldig 

meisje met een puriteins lieflijke moeder, voldeed niet meer. Zürn verbrak in 1956 

letterlijk het contact met haar moeder, maar belangrijker voor haar kunst is dat na 
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de ontmoeting met Bellmer Zürn het idee van een ultiem vruchtbaar oogcontact 

van een a-seksueel kind met een hemelse moeder naïef en achterhaald achtte.75 

Binnen de psychoanalytisch-surrealistische visie is het kind in de Freudiaanse zin 

een geseksualiseerd wezen met seksuele fantasieën. Oogcontact van een preuts 

kind met een zedelijke moeder leidde in die optiek nergens toe. Zürns stelde haar 

(kinder)perspectief bij en verving die door een seksueel ontluikend meisje in een 

sprookjesachtig seksueel getint wonderland. De seksuele connotaties van het oog in 

Zürns beeldende werk zijn het meest expliciet in het vroege beeldende werk, maar 

zwakten na 1957 weer af.

De oog-genitaliënmetonymie in Zürns beeldende kunst is geworteld in 

een psychoanalytische fascinatie voor verdringings-, verschuivings- en 

verdichtingsmechanismen. Via Bellmer was Zürn met deze manier van denken 

vertrouwd geraakt. Zürns beeldende versie van de oog-genitaliënmetonymie sluit 

daarmee aan op Bellmers beeldende kunst, maar zet zich er tegelijkertijd tegen af.

De oog-genitaliënmetonymie is te zien in the frontispice van Bellmers Die Puppe 

(afbeelding 25) en verwoord in Histoire de l’oeil (1947) van Georges Bataille (1897-

1962), waarvoor Bellmer gravures (afbeelding 26) maakte. Zürn werd via deze 

geschiedenis van het oog in dit iconografische thema ingewijd. 

In Histoire de l’oeil draait het hele verhaal om de lichaamsopeningen: met name om 

het oog, de vulva en de anus. Het is een scandaleus circuleren van begeren waarin 

met het oog, de geslachtsdelen, een ei en een stierentestikel wordt gespeeld en 

waarin melk, eigeel, afscheidingsvocht, urine en sperma lustig in elkaar overgaan. 

In deze geschiedenis van het oog van Bataille dendert de erotische lust ongericht 

voort om onvermijdelijk, omdat het de doodsdrift betreft, in de dood uit te monden. 

Er is geen ontsnappen aan. Marcelle, een van de drie adolescente hoofdpersonen, 

die zich door de begeerte had laten meeslepen, maar zich eraan wilde ontworstelen, 

belandt in een psychiatrische kliniek en pleegt zelfmoord.

Bataille schrijft in het nawoord dat het verhaal tijdens een psychoanalytische 

behandeling ontstond en wijst zijn Oedipuscomplex als voedingsbron aan. Zijn 

kinderjaren waren gekenmerkt door een blinde vader die hem door zijn hulpeloosheid 

een glimp van de minder prozaïsche kanten van het menselijk lichaam en het 

oud worden had laten zien en die hij samen met zijn moeder tijdens de Eerste 

Wereldoorlog aan zijn lot had overgelaten. Batailles moeder werd vervolgens 

waanzinnig en pleegde suïcide.

In Bellmers gravures voor Histoire de l’oeil zoemt Bellmer nog sterker dan Bataille 

in op dezelfde lichaamsopeningen en brengt het circuleren van het begeren nog 
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verder terug tot een verdringings-, verschuivings- en verdichtingsmechanisme in de 

erogene zones. Het oog verandert in mond, anus en vulva, en de vulva verandert 

weer moeiteloos in een penis. Bovendien voert Bellmer deze fantasma’s extreem ver 

door door het oog van een kinderkopje een lichaamsopening voor penetratie te laten 

zijn en daarin braaksel, tranen en sperma met elkaar te vermengen.

Kort na aankomst in Parijs, in 1955, maakte Bellmer weer etsen voor Bataille, 

deze keer etsen voor Madame Edwarda.76 Zürn schrijft dat ze samen met Bellmer ter 

voorbereiding van deze etsen een varkenskop hadden gekocht, en later met vrienden 

feestelijk hadden verorberd, omdat Bataille in Madame Edwarda schrijft: Als God het “wist”, 

zou hij een varken zijn 77 en Bellmer aldus het varken in zijn gravures betrok. Vele jaren 

parafraseerde Zürn Bataille met de verzuchting: Ist Gott ein Schwein?78

De gravures voor Histoire de l’oeil waren voor Zürns tijd gemaakt, maar in dezelfde 

geest maakte Bellmer gravures waarin het oog van een duidelijk herkenbare Zürn 

(afbeelding 27) tegelijkertijd een akelig natuurgetrouw getekende vulva is.

De oog-genitaliënmetonymie is terug te voeren op Freud. Al in de Traumdeutung 

(1925) schrijft hij dat het oog veel en vaak in dromen voorkomt, en het oog een 

verhulde presentatie van het vrouwelijke genitaal is.79

Rank borduurde daarop verder door erop te wijzen dat het oog niet alleen 

symbool voor het vrouwelijke geslacht kan zijn, maar tevens en tegelijkertijd voor het 

mannelijke geslacht.80 Tenminste een droombeschrijving in zijn praktijk had hem op 

deze gedachte gebracht. In een door Freud geredigeerd tijdschrift werd zijn these 

gepubliceerd. Ter illustratie koos Rank een ansichtkaart van een oog, waarin in de 

pupil een meisjeskopje verschijnt (afbeelding 28).81

De door Rank hervertelde droom gaat als volgt. Een man had gedroomd dat hij 

in de woonkamer voor de spiegel een puist onder zijn linkeroog stond uit te drukken. 

Zijn moeder stond naast hem om hem daarin te assisteren. Hij perste er een geelwitte 

gelatineachtige massa uit, waar geen einde aan kwam. Als een dunne worst hing het 

over zijn wang. Op dat moment riep zijn moeder dat hij zijn oog eruit had gedrukt. 

Verschrikt constateerde hij dat zij gelijk had en snel stopte hij zijn oog weer in de 

oogholte. Opnieuw met hulp van zijn moeder, probeerde hij zijn oog te bewegen 

en op de goede plaats te krijgen. De pupil kwam eventjes te voorschijn om daarna 

te verdwijnen. In zijn droom zag hij vervolgens zijn ogen uitvergroot, maar zonder 

pupillen. De man raakte in paniek. Hij wilde naar de dokter gaan om raad te vragen 

en vooral ook naar zijn geliefde om haar te vragen hem niet te verlaten nu hij niet meer 

kon zien. Hij werd doodsbenauwd wakker omdat hij dacht dat hij blind was, maar 

merkte tot zijn verbazing dat een erectie hem wakker had gemaakt.

Rank interpreteerde deze droom als een niet eerder beschreven vorm van het 
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Oedipuscomplex, omdat de droom handelde over de angst van de man om met 

blindheid gestraft te worden voor de liefde voor zijn moeder. De man in de droom 

is bang zijn moeder erotisch te hebben bekeken en met de ogen te hebben gevögelt, 

geslachtgemeenschap met haar te hebben gehad. Vögeln betekent immers in het 

Duits neuken en vöglen mit den Augen flirten. De pusachtige massa die later zijn oog 

blijkt te zijn, refereert aan fallus, sperma en urine. Tegelijkertijd is het oog met de 

oogleden ook symbool voor het vrouwelijke geslacht met schaamlippen. Rank 

signaleerde in zijn droomuitleg twee dingen: het incestueuze verlangen van de man 

en het verplaatsen en verdringen ervan.

Bellmer was als geen ander op de hoogte van psychopathologische literatuur, van 

Freud en Rank en vele anderen.82 Zoals het een goede leerling betaamt, streefde 

Bellmer ernaar zijn leraar te overstijgen en op zijn beurt weer een stapje verder dan 

Rank te gaan. In het beeldende werk van Bellmer circuleert het begeren via het oog 

naar de vulva, penis en anus. Bataille, die Anus solaire (1927)83 het daglicht liet zien, 

had ook die derde stap in de oog-genitaliënmetonymie genomen en was in die zin 

dan ook een ware geestesbroeder van Bellmer.

Zürn sluit met haar ogen-iconografie aan bij deze traditie, maar niet blind en zeker 

niet klakkeloos. In haar beeldend universum ontpopt het oog zich als een vulva, maar 

een vulva verandert nooit in een fallus of anus. Zürns dubbelzinnige oog bevindt zich 

in een ijlere ruimte. Hun schilderkundige ruimte is niet perspectivisch gefixeerd op 

de lichaamsopeningen, maar breidt zich in het platte vlak van de tekening uit in een 

organische fantasiewereld.

De kracht van Zürns beeldende kunst lag in het onacademische, lichtzinnige 

karakter van haar teken- en schilderkunst. Bellmers sterkte lag daarentegen in de 

technische virtuositeit en theoretische inmenging in het kunst-waanzin debat.

Voor Zürns aansluiting bij de oog-genitaliënmetonymie is waarschijnlijk de beeldende 

kunst van Schröder-Sonnenstern (afbeelding 29) medebepalend geweest. Deze 

kunstenaar had Zürn destijds via Hans Bellmer in Berlijn ontmoet: Zur Bellmer-Vernissage 

erscheint der einsame, sehr begabte Maler Friedrich Schröder-Sonnenstern, dem Bellmer Jahre später 

mit einführenden Worten im Katalog, die Türe zur internationalen surrealistischen Austellung öffnet. 

Paris 1959; Galerie Daniel Cordier, wo Sonnenstern mit mehreren ausgezeichneten Bildern in Farbstift 

vertreten ist, mit einer erschütternden Selbstbiographie.84 Deze zonderling, die zich verbeeldde 

een apostel te zijn, toverde zonder enig contact met de kunstwereld bij zijn moeder 

thuis de meest zonderlinge erotische voorstellingen zorgvuldig uit zijn handen en 

deed daarmee Bellmer en later Zürn en vele anderen versteld staan. Zijn schilderijen 

toonden wat Bellmer zocht. Een erotisch universum waarin alles wat god verboden 
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had rustig in kleur uitgetekend was en waarin Eros alle gedaanteverwisselingen 

meemaakte die Bellmer en de zijnen intellectueel en kunstzinnig op het spoor waren.

Schröder-Sonnenstern vertegenwoordigde een waardevol referentiepunt. Hij wist 

zijn autodidact-zijn immers tot het uiterste uit te buiten. Met enkel kleurpotloden en 

kleurkrijt wist hij op een eigen en eigenzinnige manier vorm te geven aan een niet 

eerder vertoond imaginair universum. Ook creëerde hij een ongehoord vrije feeërieke 

sfeer en ook bij hem was dat zonder hulp van het centraal perspectief tot leven 

gewekt.

Voor Bellmer

Expliciete erotiek is niet in Zürns beeldende kunst vinden, op een uitzondering na. 

Een zelfgemaakt ansichtkaartje, een cadeautje voor Bellmer uit 1956 (afbeelding 30 

en 31).85 Het is ansichtkaart die kan bewegen. De voorkant van het kaartje heeft een 

opening met een decor, een raam, toneelruimte. Het roze en zwart domineren. Het 

decor gaat schuil achter het zwarte kant van een dameskous. Hierachter zijn twee 

figuurtjes gefabriceerd, allebei naakt. Door de hendel waaraan de twee minnaars 

vastzitten heen en weer te bewegen maakt het stelletje een copulerende beweging.

Jaren na het maken van deze ansichtkaart, in 1970, schrijft Zürn over dit project: 

Wer ist es, der ihr vorschlägt, bewegliche Postkarten anzufertigen? Sicherlich Hans; denn er hat die 

beste Ideen und besitzt selbst eine prachtvolle Sammlung von Postkarten aller Epochen. Das wird eine 

neue Leidenschaft. Die erste Postkarte, die sie macht, ist eine Frauengestalt ohne Kopf, mit schön 

geschwungenen Hüften, deren inneres Leben sich in ihrem Bauch abspielt. Dieser Bauch besteht in 

einer Drehscheibe, auf der verschiedene Bilder in Farben gemalt sind. In einem ausgeschnittenen 

Loch erscheint beim Drehen je ein Bild. Sie kaufen ein Fläschchen Lack und sie überpinseln die Karte 

mit einer dünnen, glänzenden Schicht, was kostbar aussieht und die Farben lebhafter macht. Danach 

beschließt sie, einen aufklappbaren kleinen anatomischen Atlas zu machen. Unter jedem Organ liegt 

ein anderes verborgen. Sie arbeitet geschickt und präzise, angeregt durch die große Sorgfalt, die Hans 

bei seiner eigenen Arbeit entwickelt. Bei einer neuen Postkarte, die sie beginnt, schlägt er ihr vor, eine 

weißes Fädchen in ein schönes Ornament zu schlingen und aufzukleben. Es gelingt. Sie schneidet 

ein kleines Fenster darunter aus und streicht das Viereck schwarz an. Darauf klebt sie ein rotbraunes 

Herbstblatt. Es ist Jean Arp, der diese Postkarte bekommt. Den anatomischen Atlas erhält Victor 

Brauner, der sofort mit einer kleinen Zeichnung in Farbstift antwortet und die Frau, deren Gedanken 

sich in ihrem Bauch abspielen, ist für Ernst Schröder bestimmt. Und sie macht natürlich eine erotische 

Postkarte für Hans. Auf schwarzem Grund und hinter einem kleinen, schwarzen Schleier läßt sich ein 

nacktes Liebespaar bewegen, wenn man an einem herausstehenden Schornstein im Dach zieht. Für alle 
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ihre Postkarten zeichnet sie Briefmarken und für manche Karten erfindet sie phantastische Adressen. 

Diese Karten werden später in einer surrealistischen Austellung in der Buchhandlung des Verlegers 

Eric Losfeld ausgestellt.86 Ansichtkaarten als kunstwerkjes. Ze maakte er meerdere en 

droeg ze op aan vrienden: aan de Duitse toneelspeler Ernst Schröder (1915-1994), 

de surrealistische schilder Victor Brauner, Jean Arp en Hans Bellmer. Enkele van 

deze ansichtkaarten zijn bekend.87 Bellmer schonk ze natuurlijk een erotische, zoveel 

mogelijk in de sfeer van zijn eigen poppenboeken.

Via Bellmer belandde Zürn in een brandpunt van verbeelde scandaleuze erotiek. 

Marquis de Sade was de ultieme inspiratiebron; in Zürns woorden was De Sade: 

der hohen Götter des Surrealismus.88 Velen die zij kenden begaven zich op dit verboden 

kunstgebied. Binnen eigen kleine kring schreven Louis Aragon (1897-1982), Paul 

Éluard, Pieyre de Mandiargues, Dominique Aury - schrijversnaam van Anne Desclos 

(1908-1998) en collega en geliefde van Jean Paulhan - en Joyce Mansour (1928-1987) 

- de jonge Egyptische ontdekking van de surrealisten - avantgardistische porno. 

Bellmer was de spil van deze interesse. Hij maakte erotische gravures voor allen.

Zürn was eigenlijk wars van expliciet verbeelde erotiek. De ansichtkaart was 

dan ook geste, een olijk laten weten dat ze wel wist waar zijn interesses lagen. De 

Sade kon Zürn niet beroeren. Hij raakte bij haar geen gevoelige snaar. Zij voelde zich 

bijvoorbeeld niet - zoals Dominique Aury, onder het pseudoniem Pauline Réage , met haar 

scandaleuze Histoire d’O (1954) - geprikkeld om De Sade denkbeeldig te overtreffen en 

daarmee haar partner te verleiden. Zürn was er bovendien de persoon niet naar om 

de angst voor strafrechtelijke vervolging te trotseren, en als Bellmer van de unheimliche 

naar de expliciete erotiek overhelt vindt ze dat zonde van zijn talent. Ze schrijft enkele 

maanden na aankomst in Parijs: Ja, Hans ist also jetzt gezwungen, einen unsittlichen Kupferstich 

zu machen, aber das ist uns angenehm, weil es gut bezahlt wird und wir bei verschiedenen Freunden 

“in der Kreide” stehen.89 Zürn realiseerde zich in den beginne nog niet dat haar idee 

van onzedelijkheid niet helemaal met dat van Bellmer overeenstemde en dat het 

realistisch in beeld brengen van fallussen, vulva’s en anussen, veelal in copulatie, een 

rode draad in Bellmers oeuvre was en zou blijven en in eerste instantie voortkwam uit 

Bellmers fascinatie en niet uit capitulatie.

Zürn en Bellmer vermaakten zich over Zürns beeldende resultaten en deden 

pogingen de fabelachtige fantasiedieren (afbeelding 32 en 33), de mens-, dier- en 

plantachtigen, te identificeren. Ze spraken over90 een groot unheimliches konijntje met 

een boezem en een spook in de buik, een Chinese demon, een slangenvogel in een 

web, een pad, een reuzen-bot, een weerzinwekkende inktvis en een buffelwandluis.
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Zürn beschouwde haar écriture automatique -schilderijen, -tekeningen en -anagrammen 

als onthullingen, zoals dromen onthullingen zijn. De bulk opgeslagen impressies en 

ervaringen zouden zich via een onnavolgbare omweg onherkenbaar in een andere 

vorm een weg naar buiten banen. In die zin voelde Zürn zich met de in haar hand 

ontstane wonderbaarlijke gedrochtjes verwant.

Voor zover de mens in Zürns beeldende kunst opduikt, ontvouwen de mens-

achtigen zich, woekeren voort om in plant of dier over te gaan. Zürn wilde dolgraag 

in haar kunst het gewone benepen alledaagse, het menselijke, vooral het al te 

menselijke, achter zich laten en een interessantere, minder persoonsgebonden, 

dimensie van “het zelf” aanboren.

Kunstenaarschap

Zürn had in 1953 voor de definitieve keuze tussen “kunst” of “kinderen” gestaan. Ze 

had besloten toe te geven aan haar oude wens een kunstenaarsleven te leiden en 

daarom de kinderen grootmoedig los te laten. Ze hoopte na haar vertrek uit Berlijn via 

correspondentie het contact levend te houden om in hun volwassen jaren vrienden te 

kunnen zijn. De korte verhalen die ze voor haar vertrek naar Parijs had gepubliceerd, 

had Zürn zorgvuldig bij elkaar opgeborgen om ze later aan haar kinderen te kunnen 

geven. Daarnaast probeerde ze via haar literaire werk vanaf 1953 het contact met 

haar kinderen levend te houden; wellicht zouden ze het later allemaal wat beter 

kunnen begrijpen.

De titelfiguur Katrin, van het nog in 1953 in Berlijn geschreven manuscript 

Katrin: Die Geschichte einer kleinen Schrifstellerin, draagt de naam van Zürns dochter, 

waardoor de roman lijkt geschreven te zijn als uitleg aan haar kinderen voor haar 

beslissing zich niet door de kinderen aan het huis en huishouden te laten binden 

en een kunstenaarsleven te ambiëren. Deze roman is direct na zijn ontstaan in de 

vergetelheid geraakt en werd pas in de nalatenschap opgemerkt en in 1991 voor het 

eerst gepubliceerd.

In 1955-1956 schreef Zürn, op verzoek van professor Friedrich Stabenau van de 

Hochschule für bildende Künste in Berlijn, een kort verhaaltje Wenn man allein unterwegs 

ist ...91 bij eindexamentekeningen van een studente, Edith Witt. In dit verhaaltje 

richtte Zürn eveneens zich fictief tot haar kinderen, speciaal tot Christian92, en is 

het doordrenkt van een gelijksoortige moraal als in Katrin: Die Geschichte einer kleinen 

Schrifstellerin. De hoofdpersoon: het jongetje Freddy wordt in het verhaaltje gemaand 

“in de koets te stappen”, zijn geluk te beproeven, zich door de fantasie op sleeptouw 
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te laten nemen, voor de grote en kleine avonturen open te staan, en niet teleurgesteld 

te zijn als blijkt dat het slechts dromen waren. Dezelfde impliciete verontschuldiging 

en uitleg zijn te vinden in het hoorspel Fremdlinge in unserer Welt (1954). De Fremdlinge in 

de titel verwezen volgens Bellmer naar haarzelf en Christian.93

Zürn trachtte de bezitsdrang af te leren en zich zodoende waardig neer te leggen 

bij de situatie; Vielleicht ist es nicht gut, zu sagen: m e i n Kind. Kinder sind nicht unser “Besitz”  - 

wie Stuhl oder Standuhr. Betrachten wir sie vielmehr als die liebsten Gäste. Seien wir immer gewärtig, 

daß sie uns eines Tages verlassen werden, um sich eine Welt zu suchen, die i h n e n gehört. Unsere 

natürliche Rolle sei: am Rand ihrer Straße zu stehen, zusehen, wie sie gehen.94 Na haar vertrek naar 

Parijs zag ze Katrin tien jaar niet meer en Christian dertien jaar, uitgezonderd enkele 

vluchtige ontmoetingen tijdens een bezoek aan Berlin in respectievelijk 1956 en 1959 

en tijdens haar opname in 1960 in Berlijn.

Wat is de zin van het leven? In Kinder Lesebuch (1970) werpt Zürn de vraag op en 

beantwoord hem aldus: “ Spuren zu hinterlassen”. Das kann geschehen, indem man Kinder zeugt 

und gebiert, in denen die Erinnerung an die Eltern weiterlebt. Und Spuren hinterlässt man auch mit 

einem Werk. Mit einem hinterlassenen Werk - wenn es ausgezeichnet ist, kann man “unsterblich” 

werden.95

Het proza is nooit geheel uit Zürns leven verdwenen. Wel heeft het een lange tijd in 

de schaduw van de anagrammen en beeldende kunst gestaan; poëzie en beeldende 

kunst sloeg zij hoger aan, en daarom haar poëtische en beeldende talenten hoger 

dan haar schrijftalent. Het zou een hogere graad van concentratie vereisen en in haar 

geval haar talent beter doen uitkomen. Na 1957 nam Zürn echter toch weer steeds 

vaker “haar toevlucht” tot het proza.

In Parijs dacht ze nog na over een nieuwe roman, het  bijschaven en vertalen, 

door Bellmer, van reeds geschreven verhalen, ook al ging haar voorkeur uit naar het 

maken van anagrammen, tekenen en schilderen.

Unheimlich

Thuis griezelen, kunstmatig de grond onder de eigen voeten laten schudden, 

obscene praatjes verkopen en pornografische boeketreeksen verorberen, daar 

hielden Zürn en Bellmer wel van. In Parijs werd de tweede “Pop” uit de kast gehaald, 

omdat een bewonderaar van Bellmer, de zeer rijke Amerikaanse kunstverzamelaar 

William Copley (1919-1996), interesse had. Deze wederopstanding van Bellmers 

tweede pop na twintig jaar werkte een beetje als de geest uit de fles. Zürn werd op 

een prettige manier door dit unheimliches kunstmatige adolescente meisje begeesterd 
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en herkende in haar en de andere poppen de afgewende grootogige blik die kleine 

meisjes zo eigen is.96 Ze werd bovendien aangenaam verrast door het stimulerende 

effect dat de pop op Bellmer had. Met vereende krachten kochten ze bij een uitdrager 

nog een pop, en genoten er samen met volle teugen van - Bellmer zelfs tot tranen toe 

geroerd - het pikante poppenkind met roze korset op te lappen. Bellmer herkreeg de 

lust en de concentratie om te werken, om zijn tweede Puppe voor verkoop geschikt te 

maken. Zürn was blij met die wederopstanding; het gaf haar de hoop dat Bellmer de 

kunst van objecten construeren weer zou oppakken.

Zürn ging heel ver mee in Bellmers universum, maar niet tot het uiterste. De grote 

meisjespop die Bellmer in opperste concentratie herschiep en perfectioneerde, kon 

haar bekoren. Met deze pop die een meisje van rond de veertien jaar lijkt te zijn, 

riepen ze een onheilspellende sfeertje op. Er hingen Riesenpuppenfotos97 van haar aan 

de wand, en ze werd in fantasierijke houdingen op een stoel of in bed gelegd. Om 

de sfeer te verhogen las Bellmer Zürn soms uit tweederangs misdaadverhalen voor. 

In musea bestudeerden ze botten en beenderen. Geïnspireerd door Bellmers Puppe 

en de surrealistische objecten probeerde Zürn een pop voor Bellmers verjaardag te 

creëren, maar volgens haar eindigde dat in zo’n bloederige janboel dat de mislukte 

pop de titel Der Mord als schöne Kunst betrachtet98 meekreeg. Zürn ging in het spel op, 

maar raakte geïrriteerd als de pop de poppendokter Bellmer geheel in beslag nam 

en hij geen oog meer voor haar had.

Zürn hield van kunst die de kunst verstond te shockeren. Dat waardeerde Zürn 

in Bellmers beeldende kunst. In december 1956 schreef ze vol bewondering: Ein 

wunderbares und aufregendes Doppel-Portrait von uns beiden hat er auch fast beendet. Die Leute, die 

es bisher gesehen haben, bekamen zuerst einmal einen Schock und dann sagten sie einstimmig, dass 

es wunderbar sei - (eins seiner besten Bilder).99

Hun “voorvader” Nietzsche had het al in vele toonaarden geschreven: Hij, die 

schepper wil zijn, zowel in goed als kwaad, hij moet eerst een verdelger zijn en waarden breken.100 

Alleen door het opperste kwaad met het opperste goed te verbinden zou iets 

creatiefs kunnen ontstaan.

Idylle verstoord

Zürns werklust liet, volgens haar zeggen, vaak te wensen over. Lang niet altijd was ze 

geïnspireerd en lang niet altijd was ze over de kwaliteit van haar kunst en literatuur 

tevreden. Het leven op de Parnassus in Parijs bestond niet alleen uit rozengeur en 

maneschijn.
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In 1956 veroorzaakte de eerste abortus die Zürn moest ondergaan een breuk in 

haar leven. Omdat abortussen in Frankrijk streng verboden waren en alleen in uiterst 

louche gelegenheden onder illegale omstandigheden werden uitgevoerd, was Zürn 

naar Berlijn uitgeweken. Daar ontstond het aan Bellmer opgedragen anagram Und 

wenn sie nicht gestorben sind (1956). Alhoewel deze abortus Zürn niet gelijk helemaal uit 

het lood sloeg, zorgde hij voor het begin van een scheur in de relatie en zette een 

onuitwisbare domper op de euforie van haar pas verworven kunstenaarsleven.
 Deze abortus werd nog door twee andere gevolgd, waarvan een latere, wel 

illegaal in Frankrijk verrichte, jammerlijk mislukte en Zürn alsnog naar een Berlijns 

ziekenhuis moest afreizen.101 Die ständige Weigerung des Freundes, ein Präservativ zu benutzen - 

was sie versteht, denn dieses Objekt vermindert den Genuß - und die für die Frauen zu dieser Zeit noch 

nicht erfundene Pille zur Empfangsverhütung bringen sie ständig in die Gefahr der Schwangerschaft und 

vermindern ihre Hingebung durch das Gefühl der Angst102schreef Zürn, jaren later, zachtmoedig, 

op de voor haar zo kenmerkende wijze. Bellmer viel echter vanaf dat moment 

steeds verder van zijn voetstuk. Het belang dat hij aan seks en verbeelde erotiek 

hechtte, bleek een schaduwkantje te hebben waar Zürn onvoldoende of niet op was 

voorbereid. Ze had zich blijkbaar te weinig gerealiseerd dat de geboorte van een kind 

in hun relatie uitgesloten was. Ten eerste omdat daar hun leefwijze, woonruimte en 

financiële situatie niet op berekend waren, maar ook - volgens Zürn - omdat Bellmer 

niet opnieuw vader van een meisjesbaby wilde worden. Volgens Zürn had Bellmer 

geïnsinueerd dat hij in zijn beeldende kunst misschien onder meer geweldadige 

incestgevoelens sublimeerde; “Wenn ich nicht so viel die kleinen Mädchen gezeichnet hätte, 

wäre ich vielleicht ihr Lustmörder geworden”, sagte er einmal.103 Volgens Anneliese Kuhk zou 

Zürn - bij wie Zürn logeerde tijdens het verblijf in Berlijn na de mislukte abortus - 

hebben gezegd104 dat Bellmer uit angst voor incest geen kinderen aandurfde. Uit 

Zürns woorden, de herinnering van Kuhk - waarvan ze zich overigens later weer 

distantieerde - noch uit de secundaire literatuur over Bellmers leven en werk, valt 

niet op te maken wat voor rol incestgedachten in Bellmers verbeelding hebben 

gespeeld, maar wel is zeker dat Bellmers uitspraken bij Zürn argwaan en angst 

hadden gecreëerd.

De abortussen werkten als een doos van Pandora. Niet alleen omdat hierdoor een 

donkere wolk over de seksuele relatie tussen Zürn en Bellmer kwam te hangen, wat 

een regelrechte bedreiging voor Bellmers werklust betekende. Bellmer stelde het al-

dus: Pour être plus bref: Sans une présence feminine ou, au moins l’espoir d’en avoir une dans un 

avenir rapproché, mon envie de travailler, disons: de dessiner, est inexistant, (…). (...), je veux dire le 

délire sexuel  réciproque, comme un élèment tout à fait prépondérant de ce“tte” complexité qu’on ap-
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pele l’Amour, le fait est que l’érotisme allant bien souvent jusqu’au “scandaleux”  prédomine totalement 

dans mon travail et dans mon envie de travailler.105

De abortussen maakten bij Zürn een diep schuldgevoel los. Tijdens het bezoek 

voor de eerste abortus aan Berlijn, eind 1955 tot begin 1956, vatte het idee post dat 

ze er verkeerd aan had gedaan de kinderen, en met name Christian, te verlaten. Zürn 

vond dat haar ex-man het contact met haar kinderen traineerde en constateerde dat 

Christian erge last van de scheiding had en niet goed door zijn vader werd opgevangen. 

Schrijnend vond ze het dat de vader aan Christians geestelijke vermogens twijfelde 

en het kind ter observatie naar een tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen 

had gestuurd waar hij op een afdeling met epileptische kinderen was beland. In die 

periode was ze weliswaar in Berlijn en had ze dolgraag gerechtelijk willen ingrijpen, 

maar ze stond machteloos. De vader wilde Christian niet afstaan, en Zürn had 

geen geld voor een advocaat. Ze had bovendien het bange voorgevoel dat ze als 

kunstenares geen solide indruk zou maken.106 Uit haar geschriften is op te maken dat 

de breuk met de kinderen haar niet in de koude kleren was gaan zitten, maar door 

deze en andere gebeurtenissen kreeg ze naar eigen zeggen - wat overigens ook uit 

haar literaire en beeldende werk blijkt - erg veel last van haar slechte geweten. Vanaf 

1956 nam Zürn slaapmiddelen om de beklemmende angstdromen te vermijden. Het 

tij was niet meer te keren, en ze probeerde er het beste van te maken. Christian was 

inmiddels weer naar huis gestuurd, maar Zürn bleef zich zorgen maken. Het anagram 

Christian Laupenmuehlen107(1956) ontstond, opgedragen aan haar zoon. Zürn reisde terug 

naar Parijs. Ze had het allerliefste het dierbaarste uit Berlijn - haar kinderen en haar 

vriendinnen - met het dierbaarste uit Parijs bij elkaar gehad. Bellmer had minder 

behoefte aan sociale contacten dan Zürn en hij had inmiddels minder moeite dan 

Zürn de scheiding van zijn kinderen te acccepteren, de in 1943 geboren tweeling 

Doriane en Béatrice.108

Schuldgevoel ging Zürn ook op een ander front parten spelen. Vaag was het al 

aangewakkerd in Parijs omdat haar weinig prozaïsche houding in nazi-Duitsland wel 

erg schril afstak tegen de houding van de Duitse kunstenaars die haar omringden. Zürn 

was bij Exil -kunstenaars verdacht omdat ze nazi-Duitsland niet was ontvlucht, en bij 

de niet-Duitsers omdat ze Duitse was. De Algerijnse oorlog deed haar schuldgevoel 

verder opvlammen. In de buurt van rue Mouffetard was de Algerijnse oorlog op straat 

voelbaar. De radio’s van de buren waren op Arabische zenders afgesteld en menig 

buurtbewoner zag op afstand zijn familie uitgemoord. Dit oorlogsgeweld maakte bij 

Zürn oude schuldgevoelens los. De abortussen beschouwde Zürn als moord en het 

Duits-zijn als een onwisbare smet op haar zijn. Diep in haar hart was ze het liefst 

uit de huid van de Europeaan, met name uit die van de Duitser, gekropen en had 
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alsnog de kant van de onderdrukten en machtelozen gekozen. Maar door gebrek aan 

mogelijkheden wist Zürn in Parijs anno 1956 geen ander afweermiddel te bedenken 

dan destijds in Berlijn, namelijk de politiek en het geweld zoveel mogelijk op afstand 

te houden: Zum kotzen auch hier, wenn man Zeitung liest. Das Drama ist wohl nicht aufzuhalten - aber 

man wäre verrückt, würde man sich deswegen den Kopf zerschiehern.109

Zürn en Bellmer moesten intellectueel en kunstzinnig productief zijn. Helaas liet hun 

gezondheid het vaak afweten, en konden ze de ziekte- en tandartskosten niet of 

nauwelijks financieel betalen.110 Verhuizen en reizen waren eveneens uitgesloten en 

vele volgens Zürn gedane toezeggingen in het kunstcircuit, vonden geen doorgang.111 

Soms werd het Zürn teveel, maar als ze haar boosheid toonde kon Bellmer slechts 

machteloos huilen. Hun lotsverbondenheid had beiden zeer kwetsbaar gemaakt.

Een belangrijk lichtpunt in hun kunstenaarsleven was dat ze in de zomer hun 

ondraaglijk warme kunstenaarshol konden ontvluchten. De zomer van 1955 en 1956 

brachten ze, op uitnodiging, in Montpellier door en vanaf febuari 1957 verbleven ze 

in afwachting van een betere woning en betere tijden gedurende lange perioden in 

Ermenonville, een dorp zo’n vijftig kilometer van Parijs.

Perspectiefverschil

Als een blendender Lehrer112 had Bellmer Zürn in de teken- en schildertechnieken van 

de écriture automatique ingewijd. De door hem zelf ingeslagen weg bleek niet naadloos 

bij Zürn aan te sluiten. Zij hield weliswaar van kunst die dubbelzinnig, absurdistisch, 

hemeltergend en “fantastisch” was, maar Bellmers perspectief - zijn blikveld en 

ideaal - verschilden van het hare; An Geistern die ihn küssen sind es Marquis de Sade, Beardsley, 

Baudelaire - und Jugendstil - Gute Geister denke ich. Aber er übersetzt es unbedingt in Hans Bellmer. 

Er quält sich, flucht, verlangt ständige Liebesbeweise, der er auch verdient hat. Aber ich glaube, dass 

er nie, nie genug bekommen kann - auf diese Weise ist er ein Phänomen - ein liebenswertes, etwas 

unheimliches!113 Iets van verschil tussen Zürn en Bellmer werd al in een recensie in 

1956 opgemerkt, en daarin werd Zürn aangemoedigd dit verschil vooral uit te buiten. 

Het is een recensie in La nouvelle Revue Française : Nous pouvons remercier Unica Zurn (sic) de 

livrer au jour ce réseau qui ne sexualise pas les antigonistes.114 Zürn was in staat waartoe de 

surrealisten niet, en Bellmer zeker niet, in staat waren: het ont-seksualiseren van de 

antagonisten (afbeelding 34). Zürns beeldende kunst ontwikkelde zich steeds verder 

in die richting, omdat Zürn na 1956 zich door andere goden dan Bellmer liet kussen.
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devant un lecteur moyennement cultivé.
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11 april 2003 verkocht voor 4200 euro.
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de standplaats niet bekend is; in Zürn, Die Begegnung 



noten

145

noten

146

mit Hans Bellmer (1970), in Zürn (1989b) G.A.5, pp.157-
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und von vorne anfange. Denn wenn ich nicht auch in der 

Ölmalerei “meinen Zeichen-“Stil” durchführe, hat es keinen 
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Buch drucken lassen. Zürn woonde van half september 

1955 tot begin februari 1956 in Berlijn; Brinkmann & 

Bose, Zürn (1999) G.A.4.3, p.32. Brinkmann & Bose 

dateert deze uitgave in 1952/1953, de datering die 
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pp.311-312 en Breton (1928), p.62.

101  Zürn Ferien im Maison Blanche (1970), Zürn (1989b), 
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5 Ins Weisse schwimmen, um endlich das weisse Bi ld … 

zu sehen? (Unica Zürn) 1 

De on tmoet ing  met  de  w i t te  man

1957-1966

I c h  b i n  d a s,  was  s i c h  imme r  s e l be r  übe rw i nden  muß.  

F re i l i c h,  i h r  he i ß t  e s

Wi l l e  zu r  Zeugung  ode r  Tr i e b  zum Zwecke,  zum Höhe ren,  

Fe rne ren,

V i e l f a c he ren :  abe r  a l l  d i e s  i s t  e i n s  u nd  e i n  Gehe imn i s.2

Nie t z sche

He t  zach t s t e,  p l oo i baa rs t e  t e r  we re l d  doe t  wa t  he t  w i l  me t  

he t  h a rd s te  t e r  we re l d.

Wa t  geen  va s t he i d  bez i t ,  k ru i p t  i n  wa t  geen  ru im ten  o f  k i e re n  hee f t .

Daa rom wee t  i k  d a t  he t  van  voo rdee l  i s  om n i e t  t e  h ande l e n.

De  woo rde l oze  l e s sen,  he t  voo rdee l  van  n i e t  h ande l e n  -

We i n i gen  i n  de  we re l d  kunnen  d i t  be re i ken ! 3

Lao - t zu 4

In 1957 verandert het karakter van de anagrammen, het proza en de beeldende 

kunst van Unica Zürn wezenlijk. Het werk wordt intiemer. De veelkleurige op publiek 

gerichte schilderijen en gouaches verdwijnen. De Bellmeriaanse iconografie wordt 

verdrongen door een eigen iconografisch systeem waarin niet Hans Bellmer maar 

“de witte man” de muze is. Vanaf 1957 is Zürns werk ontdaan van het bescheiden 

museale karakter dat het had. Het bibliofiele en literaire karakter daarentegen wordt 

groter. “De witte man” is het meest bekend als de man in jasmijn, de titelheld van 

de gelijknamige novelle Der Mann im Jasmin: Eindrücke einer Geisteskrankheit [1965-1966].5 

Hij, of preciezer gezegd: zijn oog, is vanaf 1957 Zürns intellectuele en kunstzinnige 

referentiepunt. Het karakter van deze nieuwe muze verschilt essentieel met het oog 

van Hans Bellmer. “Het oog van de witte man” vertegenwoordigt niet zozeer het 

tegenovergestelde van Bellmers psychoanalytisch-surrealistische visie, maar eerder 
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een door Zürn nog meer gerespecteerde zienswijze.

In de jaren 1957-1966 verhoudt Zürn zich in haar anagrammen, proza en beeldende 

kunst tot deze nieuwe horizon en ontwikkelt een iconografisch systeem waarin deze 

muze een constituerende rol vervult. Ten eerste in het meest dominante thema van 

Zürns werk: de ontmoeting met de witte man ofwel de ontmoeting met de man in 

jasmijn. Dit thema krijgt expliciet gestalte in zes manuscripten, waarover Zürn schrijft 

dat zij die heeft gecreëerd om een te indrukwekkende ontmoeting te überwinden6, vorm 

te geven, te boven te komen: Erdachte Briefe [1957], Notizen einer Blutarmen [1957], Das Haus 

der Krankheiten (1958), Das Weisse mit dem roten Punkt (1959), Les Jeux à deux [1958-1967] 

en Serment Conjuration Evocation (1960). De “ontmoetingsthematiek” beperkt zich echter 

niet tot deze zes scheppingen, maar loopt als een rode draad door haar oeuvre. 

In de periode 1957-1966 staan ook de anagrammen in het teken van dit thema - 

bijvoorbeeld Der Geist aus der Flasche 7, net als veel tekeningen - waaronder de tekening 

Rencontre avec Monsieur M (ma Mort) (1960) - en een visueel ontmoetingsverhaal in een 

tekenalbum (1961). Bovendien staan verschillende andere iconografische aspecten, 

zoals de indiaan en de vis, ermee in verband.

De meest beroemde ontmoeting-versie is verwoord in Der Mann im Jasmin: 

Eindrücke einer Geisteskrankheit. Deze versie speelt in de receptie van Zürns werk een 

overheersende rol, maar is slechts een versie en bovendien een sluitstuk, een 

streep onder en door voorgaande verbeeldingen. Der Mann im Jasmin is de meest 

psychoanalytisch gekleurde verbeelding uit haar oeuvre en heeft een groot deel van 

het subversieve karakter van zijn voorgangers verloren. Wat in de eerdere en andere 

verbeeldingen van de ontmoetingsthematiek met passie is vormgegeven, ridiculiseert 

Zürn in Der Mann im Jasmin. In Notizen zur letzten (?) Krise [1966- 1967], de appendix van 

Der Mann im Jasmin, geeft ze de ontmoetingsthematiek zelfs een agressieve, banale 

en ongegeneerde wending onder andere door de werkelijke naam van de witte 

man openbaar te maken: Henri Michaux.8 De ontmoetingsthematiek beperkt zich 

trouwens niet tot de jaren 1957-1966. Na 1966 leeft “de witte man” in Zürns oeuvre 

voort in zijn tegendeel, in de van betovering ontdane L’Homme-Poubelle (1970), de muze 

die naar de vuilnis kan.9

Een begrip van Zürns ontmoetingsthematiek is voor het begrijpen van Zürns 

oeuvre van essentieel belang. Niet alleen om het werk zelf beter te kunnen begrijpen, 

maar ook om oog te krijgen voor de cultuurhistorische dimensie ervan. Zürns 

verbeeldingen vertegenwoordigen een unieke en interessante versie op de amour 

fou, het surrealistische concept van de rencontre capitale. Zürns iconografie is er diep 

in geworteld en wijkt er onorthodox vanaf. De inspiratie voor haar versie zocht en 

vond Zürn eveneens in haar cultuurhistorische context, bij kunstenaars die zich nog 
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verder dan de surrealisten op het terrein van de mystiek en de waan waagden: Henri 

Michaux en Hans Arp, en bij de mystieke filosofie van de Tao-te ching, de kabbala en 

de tantra yoga. Zürns mystieke versie van de amour fou is een eigen en eigenzinnige 

commentaar op daar en destijds bestaand en gedeeld gedachtegoed.

Rencontre capitale de votre vie

Pouvez-vous dire quelle a été la rencontre capitale de votre vie? - Jusqu’à quel point cette rencontre 

vous a-t-elle donné, vous donne-t-elle l’impression du fortuit? du nécessaire?10 Deze vraag hadden 

André Breton en Paul Éluard in 1933 in een enquête aan driehonderd kunstenaars, 

schrijvers, filosofen en artsen voorgelegd. Ze ontvingen honderdenveertig 

antwoorden, waarvan ze een selectie in 1933 in Minotaure publiceerden.11 Veel van 

de respondenten zou Zürn leren kennen. De selectie geeft een interessant beeld 

van de toenmalige opvattingen. Behalve weinig opzienbare antwoorden als de 

ontmoeting met “de vrouw van wie ik houd”, luidden minder voor de hand liggende 

antwoorden: met “mijn ouders negen maanden voor mijn geboorte”, “mezelf”, “een 

mystieke verschijning”, “mijn dodelijke ziekte”, “de man die ik heb vermoord” en “de 

literatuur van Goethe”. De rencontre capitale van de psychoanalyticus Carl Jung was zijn 

geboorte en de andere zou, naar zijn verwachting, die met de dood zijn. Breton had 

vóór het onderzoek al een antwoord gegeven met de theoretische analyse en literaire 

verwoording van zijn ontmoeting met Nadja in de gelijknamige novelle Nadja (1928). 

Bretons definitieve antwoord kwam in 1937 met de publicatie L’Amour fou waarin hij zijn 

ontmoeting met Jacqueline Lamba benutte om het concept amour fou vorm te geven. 

De psychoanalyse had Breton doen inzien dat het romantische concept van de ware 

Liefde, het dominante thema van de westerse kunst en literatuur, te waardevol was 

om het als onzin af te doen en het bestaan ervan te ontkennen. Hij nam de taak 

op zich het romantische concept van de liefde en het daarbij behorende idee van 

de rencontre capitale met behulp van de psychoanalyse radicaal te herdefiniëren. De 

aandacht verschoof aldus van het geliefde en begeerde object naar het subject, naar 

de eigen uniciteit. Het is een thema dat hem levenslang heeft beziggehouden.

De eerste aanzet tot zijn beroemd geworden concept van de amour fou is in het 

surrealistisch manifest (1924) te vinden. Als een bepaalde vrouw een man iets doet, 

hem in verwarring brengt, stelde Breton, is dat niet vanwege haar kwaliteiten, maar 

appelleert zij aan de diepe verlangens en wensvoorstellingen van zijn subject, aan 

iets subjectiefs (dat, M.d.Z.) in hem leeft12, maar dat zo diep en onherkenbaar in het 

onbewuste is weggezakt dat hij het contact ermee bijna kwijt is. Wat hij liefheeft in de 
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ogen van die vrouw13doet hem voor eens en altijd realiseren: dat kan hij zijn, dat is hij! 

Het beleven van zo’n oogontmoeting betekent crisis; de psychische transformatie 

overweldigt en overdondert. Een rencontre capitale is aldus een geestelijke ontmoeting 

die vooral door oogcontact tot stand komt en de unieke sensatie van een beauté 

convulsive14 teweegbrengt, een schoonheidservaring waarin het geestelijke (het 

spirituele) en het lichamelijke (erotische) één is en hun dualiteit is opgeheven. Dit 

fenomeen is van kapitaal belang, omdat zo’n unieke ontmoeting een splinternieuwe 

en tegelijkertijd vertrouwde wereld opent, radicaal en onomkeerbaar.

Breton beschrijft zijn ontmoeting met Nadja in dergelijke termen. Retorisch 

vroeg hij zich af: Que peut-il bien passer de si extraordinaire dans ces yeux?15 Hij heeft er geen 

woorden voor. De omschrijving: die liefde voor het geniale die ik altijd in me heb gevoeld16, komt 

er het dichtste bij. Meer kon Breton er niet over zeggen. Het was een hervinden van 

iets waarvoor geen woorden bestaan. Zeker voor hem was dat hij deze openbarende 

ervaring - openbaring van de zin van het leven - aan het contact met haar ogen 

te danken had.17 Het verbond hen voor eeuwig; een verbintenis die ver boven een 

gewone liefde uitging. Deze liefde was de mysterieuze, onwaarschijnlijke, unieke, verbijsterende 

en onbetwijfelbare liefde - kortom de enige liefde die tegen elke beproeving bestand is.18

Ogen als varens die opengaan naar een andere, meer vertrouwde en diep 

verstopte wereld die in niets lijkt op een lieflijk paradijs, omdat hoop en terreur er in 

rondwaren.19 Een ontstellende schok van herkenning. Het ontroerde Breton zo dat hij 

erom moest huilen, terwijl hij dacht dat hij het huilen allang verleerd was.20 In de editie 

van 1928 schrijft hij graag Nadja’s ogen in beeld te tonen, omdat woorden daartoe 

ontoereikend waren. Hij had Max Ernst gevraagd een portret van haar te maken, 

maar die waagde zich er niet aan, omdat een waarzegster hem had voorspeld dat 

ene Nadia of Natacha hem onheil zou brengen.21 In de herziene heruitgave van 

1964 onderstreept Breton het belang van Nadja’s ogen door er een fotocollage 

(afbeelding 35) met de titel Ses yeux de fougère22, bestaande uit vier paar ogen, aan 

toe te voegen.

Nadja was voor Breton een muze en geen geliefde. Alhoewel hij haar met liefde 

een kus op haar witte tanden en geld voor levensonderhoud had gegeven, had zijn 

liefde voor haar niets met een gewone liefde te maken. Van meet af aan wilde hij 

haar niet en nooit aan zich binden; zij was voor hem een vrije genius, zoiets als een van die 

luchtgeesten, die men door bepaalde magische praktijken wel voor een kortstondig ogenblik aan zich 

kan binden, maar die men onmogelijk aan zich kan onderwerpen.23 Diepe bewondering koesterde 

hij voor het geniale van haar.

Breton was Nadja oneindig dankbaar voor deze rijke, en voor zijn leven beslissende, 

ervaring. Het feit dat Nadja niet lang na hun ontmoetingen in een psychiatrisch 
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ziekenhuis verdween, deed geen afbreuk aan zijn euforie. Als student medicijnen had 

hij tijdens zijn opleiding voldoende gezien en geleerd om met zekerheid te weten dat 

de psychiatrie tot niet veel meer in staat was dan iemand gek te verklaren en hem of 

haar vervolgens, zonder uitzicht op genezing, levenslang in hechtenis te nemen. De 

scheiding tussen normaal en abnormaal zou slechts dienen om burgermansangsten 

te bezweren. Breton, die inmiddels de artsenwereld definitief de rug had toegekeerd 

en een kunstenaarsleven leidde, bleef zijn eigen ervaringen met Nadja trouw: Het 

welbekende feit dat er geen grens bestaat tussen niet-waanzin en waanzin, maakt dat ik niet geneigd 

ben een verschillende waarde toe te kennen aan de gewaarwordingen en de ideeën die voortkomen uit 

de ene of uit de andere.24 Voor hem was en bleef Nadja het meest pure wezen dat hij tot 

dan toe tegen was gekomen, als geen ander vrij van aardse banden.

In L’Amour fou benadrukt Breton, zoals enkele respondenten van de enquête, dat 

een rencontre capitale geen ontmoeting met een persoon van vlees en bloed hoeft te 

zijn. Een andere ontmoeting die minstens zo beslissend en overrompeld was geweest 

als zijn ontmoeting met Nadja, was zijn kennismaking met de poëzie van Lautréamont 

(pseudoniem van Isidore Ducasse, 1846-1870). Ook deze ontmoeting karakteriseerde 

Breton als zijnde een oogcontact, en ook Lautréamonts ogen gaven toegang tot een 

hels paradijs. Ces yeux, qui n’expriment plus que sans nuance l’extase, la fureur, l’effroi.25

“De” ontmoeting is la rencontre subjectivée à l’extrême.26 Haar levensvatbaarheid 

ontleent ze aan onbewuste verlangens en verdrongen beelden die zich schuilhouden 

in het voorbewuste, dans les eaux pré-conscientes.27 Deze krijgen plotsklaps de kans 

te katalyseren. Het effect is overdonderend en overweldigend: un mélange de terreur 

en de joie paniques.28 Een ervaring van schoonheid, maar dan schoonheid van een 

schrikbarend kwaadaardig karakter, omdat schoonheid bij Breton altijd vergezeld 

gaat van gruwel, angst en extase. Zo’n ontmoeting veroorzaakt een existentiële 

crisis.

De ongegeneerde woedeuitbarsting van Lautréamont in Les Chants de Maldoror 

golden voor Breton en de zijnen als een onuitwisbare openbaring; hij had hun blik 

voorgoed veranderd. Zij zagen in zijn poëzie hun voorland en in de persoon een 

voorvader. In hun ogen was dit geen œuvre d’un fou maar een œuvre exceptionelle et 

géniale.29 Als embleem voor de rencontre capitale kozen zij dan ook een van Lautréamonts 

absurdistische voorstellingen, namelijk de ontmoeting van een naaimachine en een 

paraplu op een dissectietafel. Met deze voorstelling beschrijft Lautréamont de 

ontmoeting van zijn hoofdpersoon met een verschrikkelijke mooie jongeling, in wie 

hij zijn “betere ik” herkent, en die hij, om te voorkomen zelf een schaduw of slaaf 

van zijn “betere ik” te worden, snel en drastisch moet overwinnen. Hij doet dat door 

de schone jongeling in een oude zak te laten afslachten. De ontmoeting van een 
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naaimachine en een paraplu op een ontleedtafel was de rencontre capitale in optima 

forma; een toevallige absurde ontmoeting van twee volkomen willekeurige objecten 

met heimelijke bijbetekenissen waarbij beslist bloed gaat vloeien. De publicatie over 

de enquête Pouvez-vous dire quelle a été la rencontre capitale de votre vie in Minotaure (1933) 

gaat dan ook vergezeld van een verbeelding van deze ontmoeting door Man Ray 

(afbeelding 36).

De ontmoeting van Breton met Jacqueline Lamba plaatste Breton in hetzelfde 

licht. Lamba als persoon doet er niet toe. De lezer in L’Amour fou komt niet veel meer 

over haar te weten dan dat ze jong en lichamelijk aantrekkelijk was. Een onscherpe 

foto van een zwemmende naakte vrouw onder water illustreert haar. Het meest 

specifieke aan haar zijn haar ogen als mimosa: ce feuillage du mimosa de tes yeux30 en de 

geur van kamperfoelie. Ook deze ontmoeting staat niet in het teken van liefde, maar 

van een openbaring van een verschrikkelijke en schone werkelijkheid die diep in hem 

ligt.

In de poëzie van Paul Éluard speelt de amour fou en de daarbij behorende muze 

eenzelfde rol. Éluard had, net als Breton, voor de enquête in Minotaure de belangrijkste 

ontmoeting van zijn leven al meegemaakt. In die periode was Éluard nog steeds in de 

ban van Gala, de vrouw die met hem was getrouwd, een dochter had geschonken, 

korte tijd ook Max Ernst had bemind en vervolgens Salvador Dalí boven hem had 

verkozen. Voor vele surrealistische kunstenaars gold Gala als de muze bij uitstek, 

de ultieme inspiratiebron, het medium dat hen in contact bracht met voor hen 

ontoegankelijke hogere sferen. Éluards poëzie en zijn brieven aan Gala geven 

een indrukwekkend beeld van Éluards amour fou. Zijn leven lang zou hij deze muze 

koesteren. Zonder deze inspirerende spiegel zou hij niet tot dichten in staat zijn. Zij, 

en met name haar ogen, hadden bij hem de ogen geopend: C’est toi qui as composé mon 

univers.31 Haar ogen en haar lichaam, vooral haar borsten en genitaliën, wilde hij coûte 

que coûte in herinnering houden. Gala’s hypnotiserende ogen (afbeelding 37, ditmaal 

van Max Ernst) prijken ook op de omslag van La femme visible (1930) van Dalí, een boek 

dat Bellmer in 1945 van Joë Bousquet kreeg.32

Bellmer had op zijn beurt ook een amour fou beleefd: de ontmoeting met zijn nichtje 

Ursula. Evenals Breton en Éluard zou Bellmer zijn rencontre capitale levenslang 

koesteren en cultiveren.33 Zonder die ontmoeting was Bellmer nooit de beruchte 

en beroemde kunstenaar van de scandaleuze Puppe geworden. Ursula had, als 

toevallige, ongewilde en onbewuste katalysator, een erotisch universum bij Bellmer 

tot leven gewekt, waarin erotisch genot een buitengewoon mengel van extase, 
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schandelijkheid en geweld is.

De amour fou paste bij een geestesstroming in de westerse cultuur die cultuurhistoricus 

Mario Praz aanduidt als de Romantic Agony. Vanaf het einde van de achttiende eeuw was 

er een stroming kunstenaars die in hun leven en kunst een specifieke geestesstaat: 

een state of sensibility cultiveerden. Het meest kenmerkende was hun thirst for the infinite34, 

een enorm sterk verlangen om in contact te komen met wat onbereikbaar, ver weg, 

onbekend of onbeschrijfbaar is. The essential is the thought and the poetic image, and these are 

rendered possible only in a passive state. The Romantic exalts the artist who does not give a material 

form to his dreams - the poetic ecstatic in front of a forever blank page, (…).35 Decadente kunst 

en literatuur geven het beste vorm aan de romantische zielestrijd. Een en al Sehnsucht, 

waarin het verlangen naar het oneindige obscene en gewelddadige trekken krijgt, 

door lust onverbrekelijk te verbinden met het ultieme lijden. Het is een soort pervers 

alternatief voor het Christendom. De wortel van de surrealistische kunst ligt dan 

ook in deze romantische stroming: in hun verlangen de normale blik en het normale 

begrip “voorbij” te gaan, in de idee dat genot en gruwel één zijn, in het geloof in de 

creatieve vruchtbaarheid van een passieve geestesstaat.

Praz wijst er ook op dat in extreme gevallen deze romantici merge in the mystical.36 

Arp en Michaux zijn elk zo’n extreem geval. Zij verlangden nog sterker naar het 

“oneindige” (l’infini blanc/turbulent ) en omarmden mystiek en mystieke literatuur nog 

steviger dan de surrealisten.

Typerend voor het verschil met de surrealisten is het antwoord van Arp op de 

enquête. Arp distantieert zich van de westerse connotaties die in de gestelde vraag 

besloten liggen. Ten eerste beschouwt hij zichzelf niet als een eenheid. Er kan dus 

sowieso geen sprake zijn van een één-op-één ontmoeting. De ontmoetingen die 

voor hem cruciaal zijn, zijn de ontmoetingen die het ik-besef en lichamelijke sensaties 

uitwissen, die buiten-menselijk zijn, die zijn déshumanisation37 bewerkstelligen. Prachtig 

vond Arp het verhaal over een Chinese keizer die zijn kunstenaars de wijde wereld in 

liet trekken om mooi gevormde stenen te zoeken en deze stenen een ereplaats gaf, 

op sokkels, naast zijn godenbeelden en zijn kostbare Chinese vazen. Dit getuigde 

volgens Arp van grote wijsheid. Niet het ego van de kunstenaar maar een mystieke 

werkelijkheid behoorde in de kunst vorm te krijgen, vond Arp.38 Zijn meester in de 

mystiek was zijn (in 1943 overleden) vrouw, de kunstenares Sophie Taeuber. [Elle] 

(…) me remit sur le bon chemin, sur le chemin de la beauté. Dans ce monde le haut n’est pas le bas, 

la lumière n’est pas l’ombre, l’éternel n’est pas l’éphémère, mais ils sont en parfait équilibre. Le cercle 

se refermait.39

 



Ins Weisse schwimmen, um endl ich das weisse Bi ld . . .  zu sehen? (Unica Zürn)

157

Ins Weisse schwimmen, um endl ich das weisse Bi ld . . .  zu sehen? (Unica Zürn)

158

Michaux was zelfs nog extremer dan Arp. Michaux maakte zijn positie kenbaar 

in gevleugelde uitspraken als Geen twee dijen en geen groot hart kunnen mijn leegte vullen.40 

Wat hij zocht was anders en elders, voorbij de mensheid en het menselijke. Binnen de 

Europese cultuur beviel hem maar weinig.41 De westerse filosofie was oninteressant in 

zijn ogen. Als je je daar mee bezig hield, zou je haar ervan uitvallen en het zou je leven 

bekorten. De westerse kunstenaars en schrijvers die wel indruk op hem maakten, waren 

Jan van Ruusbroec, Walt Whitman (1819-1892), Henry David Thoreau (1817-1862) en 

Lautréamont. Michaux die zich een brahmaan onder christenen noemt, streefde ernaar 

zich zoveel mogelijk te onthechten om zijn psychische kracht te ontwikkelen en spirituele 

avonturen en mystieke ervaringen mogelijk te maken. Hij voedde zich met Indiase filosofie 

(de vedanta en tantra filosofie) en de Chinese filosofie (taoïsme). Hij mediteerde, deed 

aan yoga, omringde zich met oriëntaalse muziek en kunst, ontzegde zichzelf, indien 

nodig, een jaar lang koffie, thee, bier en wijn en als dat onvoldoende effect had ook vlees, 

melk en boter. Wat de mens stekeblind maakt voor mystieke openbaringen zijn volgens 

Michaux onwetendheid en nieuwsgierigheid naar seks om de seks, en de wereld.42 Deze 

waarschuwing hielden de oosterse meesters hun leerlingen tijdens spirituele inwijdingen 

ook altijd voor. Uit ervaring wist Michaux dat seksuele onthouding het begin van het wonder 

is.43 Maar Michaux was geen puritein. Erotische praktijken die in het teken van religie of 

mystiek staan,  bijvoorbeeld de seksuele rituelen in tempels, begeesterden hem. Batailles 

visie op erotiek en diens idee dat het orgasme een soort doods- ofwel mystieke ervaring 

is, uitgewerkt in Les Larmes d’Eros (1961) kreeg zijn goedkeuring.44 Michaux onderzocht alle 

denkbare mogelijkheden om zijn déshumanisation te bereiken. Michaux verkoos daarvoor 

onder meer de hulp van geestverruimende middelen. Onder het waakzaam oog van 

deskundigen daalde hij onder invloed van mescaline, ether, LSD, psylosibine, opium, 

paddestoelen of hasjiesj af naar duistere regionen van zijn geest. Zijn nieuwsgierigheid 

naar wat hij elders zou kunnen ontmoeten, was onmetelijk. En ook Michaux gaf in zijn 

literatuur nog radicaler vorm aan zijn levensdoel. Éen en ik, of één en duizend: een kringloop.45 Met 

hart en ziel hoopte hij die te doorbreken.

Rencontre capitale van Unica Zürn

Zürns rencontre capitale was de ontmoeting met de witte man. De invloed van die 

ontmoeting op de inhoud van haar werk was enorm. In 1957 had Zürn Hans Arp 

(afbeelding 38), Henri Michaux (afbeelding 39)46 en vele andere kunstenaars in hun 

huis of ateliers ontmoet.47 Zürn vergezelde Hans Bellmer, die de kunstenaars bezocht 

om hen te portretteren. Van deze ontmoetingen zijn die met Michaux en Arp van 
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kapitaal belang geweest. Zij, of preciezer gezegd: hun dichtkunst, had haar ogen 

geopend voor een geesteswereld waarvan ze altijd had gedroomd maar die ze tot 

dusverre niet was tegengekomen. Zwischen Arp und Michaux weiß sie nicht, welchen Poet 

sie vorziehen soll. Bei der ersten Lektüre liebt sie beide unendlich und gleich stark. Diese beiden und 

Lautréamont - und sie hat ihr Dichterparadies entdeckt. Es bleibt noch die Philosophie des Stoikers 

Marcus Aurelius (…). Und es bleibt die Weisheit des Tao-Te-King, die schön ist, aber unerreichbar, als 

sei sie für diese Welt nicht geschrieben oder besser gesagt, nicht für die Europäer, denen sie leider 

angehört48, schrijft Zürn in 1970. In dat jaar blikte ze terug op de weg die zij in 1957 

insloeg. Zij realiseerde zich toen dat zij zich vanaf 1957 door andere grote geesten 

dan Bellmer liet aanraken, maar ook dat de levenswijsheid van Lao-tzu voor haar, 

als Europese, te hoog gegrepen was. Tussen 1957 en 1965 had Zürn het hoofd nog 

niet in de schoot gelegd. Zürns ontmoetingen van 1957-1965 staan in het licht van de 

mystiek, in het licht van de meest extreme vorm van Romantic Agony.

Zürn noemt Arp en Michaux vaker in een adem, bijvoorbeeld in de passage waarin ze 

schrijft zielsverwantschap met hen te voelen. Ich habe in den letzten Wochen nichts anderes 

getan, als die Bücher von Arp und Michaux gelesen, oder gestrickt. Michaux und Arp sind jetzt meine 

Wahlverwandten geworden. Ich weiss nicht, zum wem ich mich mehr hingezogen fühle. Vielleicht ist 

es Michaux, weil er “böse” ist, “heftig” - Arp ist das nicht. Aber ich bin durch Hans an das “Böse” und 

“Heftige” gewöhnt und ich glaube, ich ziehe es, letztenendes, vor.49 In Zürns verschillende versies 

van de ontmoeting met de witte man zijn de verwijzingen naar Michaux talrijker en 

explicieter dan die naar Arp. De zielsverwantschap die Zürn met beiden ervoer, 

overtrof haar geestverwantschap met Bellmer, maar zij gaf uiteindelijk de eretitel van 

“witte man” aan Michaux omdat hij extremer was in het bereiken van de door haar 

begeerde zielstoestand.

Zürn dorstte naar het oneindige; zij laafde zich aan de kunst en cultuur van 

haar genoemde grote voorbeelden, aan zelfverkozen “vaders”. Buiten de westerse 

inspiratiebronnen, vond Zürn aanknopingspunten voor dit verlangen in het “Verre 

Oosten”. Benijdenswaardig achtte zij: Der Zustand der Seligen, den östliche Dichter 

beschreiben. Die Wunschlosigkeit und Ziellosigkeit, das Vor allem Anfang, das Ohne Ende. Keine 

Berührung, kein Wort, (…).50

Lautréamont

Zürn beschouwde- evenals de surrealisten, Michaux en Arp - De zangen van Maldoror 

van Lautréamont als een absoluut hoogtepunt in de literatuur.51 Hij had het thema: 
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de rencontre capitale weergaloos vormgegeven. Überhaupt seit der Lektüre von Lautréamont, von 

Michaux und Arp schmeckt mir das Süsse nicht mehr. Das Geheimnis ist, ein böser Engel zu werden. 

Diese Mischung ist nach meinem Geschmack.52 

In de zes zangen werpt de titelheld de schepper hardhandig van zijn voetstuk en 

levert in zijn eentje een bloederig en nietsontziend gevecht met de mensheid.53 Al zijn 

krachten zet hij in om de obstakels in het menselijk streven naar oneindigheid voor 

eens en voor altijd te elimineren. De grootste vergissing is te denken dat de mens 

goed en een beetje slecht is; de mens is slecht en een heel klein beetje goed. En 

de grootste fout die de mensen maken is te hopen op liefde en vriendschap van de 

medemens. Zodra mensen hun levend evenbeeld tegenkomen of iemand ontmoeten 

met dezelfde ideeën, gaan ze het elkaar weldra kwalijk nemen dat het karakter van 

die ander toch niet helemaal gelijk het hunne is, elkaar dolksteken toebrengen of 

afslachten. Vervolgens kiezen zij een andere vriend of liefde, een nieuw slachtoffer, 

om te zegenen of te eren, in de ijdele hoop op een betere afloop. Maldoror dorst 

naar een liefde die niet door het menselijk geslacht te vervullen is, en die ook niets 

met mensenliefde te maken heeft. Hij zoekt een ziel die op hem lijkt, niet om ermee 

te leven maar om haar te overwinnen, met dolksteken te vernietigen.54 De zielsgelijke 

is de doodsvijand, de ultieme tegenstander, de unieke kans om jezelf te overstijgen. 

Voor deze doodsvijand kun je niet genoeg op je hoede zijn; hij verschijnt meestal 

incognito: in gedaantewisselingen, nevel en visioenen. Om te overwinnen moet 

Maldoror het beste uit zichzelf halen: zijn tomeloze woede en ongekende kwaadheid. 

Ik zal (…) mijn genie gebruiken om de genietingen van de wreedheid af te schilderen.55 Want niet 

alleen de liefde voor de ziel die op je lijkt dient overwonnen te worden, maar vooral de 

hoop erop. Maldoror, jij bent de overwinnaar geworden! Dus Maldoror, jij hebt de Hoop overwonnen! 

Voortaan zal de wanhoop zich voeden met het zuiverste van je wezen. Voortaan volg je (…) de loopbaan 

van het kwaad!56

In Zürns werk zijn vele sporen van Lautréamont te vinden. Bijvoorbeeld in haar 

uitspraak: La liberation de l’esperance, c’est la liberation totale.57 De meest expliciete 

verwijzingen zijn de anagrammen: Die Gesaenge des Maldoror (1959), Les Chants de Maldoror 

(1959) en Erlaube, Fremdling, dass ich Dich beruehre (1963), waarbij Zürn noteert dat ze de titel 

aan De zangen van Maldoror heeft ontleend. Het tweede anagram bevat veel elementen 

die met de ontmoetingsthematiek in de zin van Lautréamont samenhangen:

Tal des Moloch, Narr des

Alls. Rote Mordschande

der Scham - o rasend toll

des roten Dolchs Alarm.
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Ook zinspeelt Zürn op de legendarische “ontmoeting van een naaimachine en 

een paraplu op een ontleedtafel”. Jemand näht! Bist Du das?58 Hiermee verwijst Zürn naar 

Michaux, die op zijn beurt aan Lautréamonts poëzie refereert.

Lautréamonts denkbeelden in Maldoror vormden een dichtersparadijs voor allen. 

Alle surrealisten hebben met hun kunst hun geestverwantschap met en bewondering 

voor Lautréamont kenbaar gemaakt. Zo ook Hans Bellmer. De foto van Bellmer voor 

de cover van het tijdschrift Le Surréalisme, même (1959) (afbeelding 40) is een pastiche 

op Man Ray’s Raadsel van Isidore Ducasse (afbeelding 41). Bellmers foto is een bewerking, 

abstracter en anoniemer, van een van de foto’s van de beruchte fotosessie waarvoor 

Zürn model had gestaan.59 Bellmers affiniteit met Lautréamont viel echter niet samen 

met die van Zürn. Bellmer voelde zich verwant met Lautréamonts verlangen de 

genietingen van het sadomasochisme te bezingen. Zürn, Michaux en Arp herkenden 

zich meer in het verlangen de kringloop te doorbreken en in het menselijk streven 

naar oneindigheid.

Het verschil tussen Zürn, Arp en Michaux en de surrealisten (in het bijzonder 

Bellmer) kan omschreven worden met de verzuchting van D.H.Lawrence, een van 

Zürns lievelingsauteurs: The one mystery left (...), sex.60 Arp en Michaux wensten niet te 

geloven dat seks het grootste mysterie was. Voor hen bestond er wel degelijk een 

beyond. Zürn streefde er eveneens naar voorbij het psychoanalytisch-surrealistische 

gedachtegoed te gaan. Ze voelde zich, daar en destijds, gesterkt door grootheden 

als Arp en Michaux en anderen. Tenminste tot zomer 1966.

In Zürns rencontre capitale met de witte man ging het van 1957-1965 het om de 

verschrikkelijke en schone openbaring van een zieleleven dat haar in haar kindertijd 

vertrouwd was geworden. In de jeugdjaren was het contact verbroken, maar nu in 

de jaren van ouderdom had ze er via de ogen van de witte man onverwacht weer 

contact mee.61 Door die ontmoeting hervond zij een verloren paradijs dat zij niet meer 

uit het oog wilde verliezen; zijn oog was haar doel, haar horizon, haar leidraad. Ogen 

waren immers de spiegel van de ziel, waaraan de genius (Breton) of de zieleadel 

(Lautréamont) of uitverkorenen (Zürn en Nietzsche) herkend kunnen worden.62

Geheel in de lijn van Lautréamont beschouwde Zürn de voorbeeldige zielsverwant 

als de ultieme tegenstander. Degene die zijn/haar sterkere of betere zielsverwant 

overwon, overwon zichzelf. Niemand en niets anders gaven die kans tot transformatie. 

In Zürns verbeelde ontmoetingen gaat het er echter veel minder gewelddadig aan 

toe dan in De zangen van Maldoror. Er is wel sprake van een krachtmeting, maar de 

vrouwelijke hoofdpersoon slaagt er niet in te overwinnen. Haar obstakels zijn haar 

Europese ogen, haar vrouwenhart, haar onwetendheid en haar nieuwsgierigheid.
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Zürns amour fou had, zoals het betaamt, een creatieve uitbarsting en geestelijke 

transformatie tot gevolg. Ze hervatte het schrijven, maakte anagrammen die op 

Michaux en Arps dichtkunst geïnspireerd zijn en haar beeldende kunst veranderde 

van karakter.63 Zürn was door haar ontmoetingen met Michaux en Arp genezen van 

wat ze haar domme eerzucht noemde, van de onverstandige neiging het ego met 

succesjes in de kunstwereld te willen vergroten.64

Vanaf 1957 verkoos ze definitief de (pen)tekenkunst boven de schilderkunst.65 

De tekenpentechniek gehoorzaamde vlotter aan impulsen en gedachten. De 

pennestreek gaf meer dan het penseel het handschrift van de meester prijs. Inkt 

droogde veel sneller dan verf, liet correcties noch overschilderingen toe en was 

zodoende geschikter voor de waarlijke en waarachtige monoloog die Zürn en de 

haren nastreefden. Zürns idee dat de pentekenkunst een meer geschikt medium 

was om zich in uit te drukken dan de schilderkunst, strookte met de ideologische 

bedenkingen van Bellmer en Michaux tegen de schilderkunst. Bellmer minachtte 

kunst die zich conformeerde aan commerciële belangen van kunstenaar of 

galeriehouder, kunst die niet puur uit innerlijke behoefte voortkwam. Michaux had 

nog meer principiële bezwaren tegen verf. Vooral olieverf, dat kleefde en hechtte 

zich maar; eigenschappen die hij werkelijk enorm verafschuwde.66 Michaux werkte 

het meest met waterverf en inkt, en zette er het liefst grote ventilatoren op om het 

razendsnel te laten drogen.

Zürns beeldende werk krijgt door haar keuze voor de (pen)tekenkunst na 1957 

een nog sterker bibliofiel karakter. De meest indrukwekkende pentekeningen van 

Zürns beeldende oeuvre bevinden zich in schriftjes, schetsboeken en muziekalbums. 

Naast deze tekenmanuscripten heeft Zürn na 1957 pentekeningen en litho’s van groot 

formaat gemaakt die wel geschikt zijn voor een museale presentatie in bijvoorbeeld 

galeries. Haar feeërieke schilderkunst verdwijnt na 1958 helemaal.

De ontmoeting met de witte man: 1. Erdachte Briefe [1957]

De eerste verbeelding van “de ontmoeting met de witte man” is te vinden in de 

prozatekst Erdachte Briefe, een verbeelde briefwisseling bestaande uit zes brieven, 

tussen een heer en een dame in Parijs: gedateerd van juli tot oktober 1957.67 

Erdachte Briefe bevat alle elementen van Zürns ontmoetingsthematiek: het oogcontact, 

het herkennen van een kinderwens/droom, zielsverwantschap, het einde van de 

kindertijd, het spirituele huwelijk, de toename van psychische kracht, de woordeloze 

communicatie, de meester-leerling verhouding en de wens zichzelf te overwinnen. 
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Net als in De zangen van Maldoror betreft het een ontmoeting van zielsverwanten die 

zo sterk verwant zijn dat beiden realiseren dat dit een ultieme kans is om zichzelf te 

overstijgen. Beiden verkregen via oogcontact, zoals een amour fou betaamt, toegang 

tot een universum dat normaliter ontoegankelijk en onbereikbaar is. De tegenspeler is 

niet de medestander die je aan je wenst te binden maar de tegenstander die je hebt 

te overwinnen. Het streven is “voorbij” liefde en haat, geluk en ongeluk, te gaan. De 

correspondentie handelt over een plaatsgevonden ontmoeting, een oogcontact, en 

over de vraag hoe deze ontmoeting kan worden overwonnen. De man schrijft: Aber so 

weit ich mich erinnere, haben Sie nur einen einzigen Blick von mir empfangen. Ich schwöre Ihnen, daß 

ich es gesehen habe, wie dieser schnelle Blick nicht an Ihnen vorüberging. Er hat Sie so furchtbar in 

Versuchung geführt, daß ich Ihre unsichtbaren Tränen strömen sah.68

De man schrijft haar dat de ontmoeting een grote indruk op hem heeft gemaakt. 

In haar gezicht vond hij wat hij vanaf zijn kindertijd had gezocht. Het ergert hem dat 

ze met een andere man woont: Warum sind Sie mit ihm? Er ist doch nur ein Teil von dem, was 

ich bin.69 De man wenst met haar aan stoelen gekluisterd te zitten om elkaar voor altijd 

te kunnen aankijken. De ogen sluiten zou dan verboden zijn. Wenn wir uns dann lange 

Zeit angesehen haben, werden wir wissen, daß wir nichts im Leben versäumt haben. Die Oberflächen 

meines Körpers beginnen zu brennen: Brust, Bauch, Knie, das Innere der Hände. Das heilende Brennen, 

das ohne aufgeregte Bilder mich durchdringt. Welch ein unverhofftes Glück, noch vor dem Anfang zu 

sein!70

De dame reageert gereserveerd. Ze heeft namelijk gemerkt dat hij hun 

ontmoeting de afgelopen zeven dagen alweer te boven is gekomen. Sie haben mich 

in sich überwunden71; ze heeft ’s nachts gevoeld hoe hij zich van haar ontdeed. Was mir 

wohltat, war das Fehlen von Unzüchtigkeiten in Ihrer Vernichtungsarbeit an mir.72 Ook heeft zij haar 

twijfels over zijn voorstel: (...), um unsere Zeit damit zu verbringen, uns gegenseitig anzusehen. 

Ich weiß sehr wohl, wie das wäre, und Sie wissen es vielleicht noch besser, darum möchte ich nichts 

mehr darüber sagen.73 Zij wil niet meer dat haar leven in het teken van de romantische 

liefde staat: Ich bin zufrieden, älter zu werden. Welche entsetzlichen Zustände erlebt man, wenn 

man jung ist. Nur manche Dichter scheinen glücklich gewesen zu sein in ihrer Jugend, da sie die 

Jugend wie den Frühling besingen. Die Jugend ist die häßlichste Folge der Kindheit, die sich nur 

ausdenken läßt. Aber die Kindheit und das Alter - damit ließe es sich vielleicht leben.74 De nieuwe 

uitdaging ligt voor haar in het geestelijke, in een toename van psychische energie en 

creativiteit. Daarvoor eigent zij zich een specifieke levensfilosofie toe: (...) ich habe mich 

dazu entschlossen, das Leben mit mir machen zu lassen, was es machen möchte. Ein bißchen müde von 

allem geworden, bleibe ich passiv. Aber verwundert sehe ich zu, wie diese Eigenschaft Kräfte anzieht, 

mit denen ich bisher nur in meinen Vorstellungen gerechnet habe. Um so besser! Pläne zu machen, das 

habe ich mir verboten. Mag also kommen, was will: nichts - Sie oder der Tod. Sicher aber bleibt alles 
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beim Alten. Ich verehre Sie sehr.75

De man beaamt dat hij haar overwonnen heeft. De oogontmoeting luidt wat hem 

betreft dan ook een ungefährdete, geisterhaft schöne Ehe in, een geestelijk huwelijk, wo kein 

Wort gesprochen wird und kein Blick verletzt. Das ist es, was ich wünschte. Wer könnte glücklicher 

sein, als wir? Das ist der Himmel auf Erden. Nichts kann uns widerfahren, weil wir uns selbst nicht 

widerfahren können. Begreifen Sie dieses Glück? Ich begreife es.76 De vrouw maakt zich echter 

geen illusies; sterker nog, ze toont zich een geestverwant door eveneens, maar veel 

minder opgeruimd, te getuigen van eenzelfde solipsistische levensbeschouwing: 

nichts kann uns widerfahren, weil wir uns selbst nicht widerfahren können. Begreifen Sie dieses 

Unglück? Ich begreife es.77

Ten overvloede benadrukt de man dat dit geestelijke huwelijk ook wat hem betreft 

geheel vrij van romantische connotaties is: Glauben Sie nicht, daß ich freundlicher bin, als ich 

scheine. Ich bin es nicht. Auch nicht hilfsbedürftig, weder einsam noch unglücklich. Ich tue jeden Tag, 

was ich tun kann, um am Leben zu bleiben, so angenehm wie möglich, und dabei spielen Sie nicht die 

geringste Rolle.78 De vrouw laat de man weten dat ze uit hetzelfde hout is gesneden. 

Haar bewondering voor hem is groot maar niet blind. Ze vindt het bijvoorbeeld hoogst 

overdreven dat hij de reputatie heeft een heilige te zijn, want in haar ogen is hij niet 

meer dan een voorbeeldig mens, die overigens iets te krampachtig in het afstand 

houden is. Ich hatte bisher noch keine Begegnung mit einem Heiligen. Sollten diese alle so böse 

Augen haben wie Sie? Könnten Sie denn nicht alle Einladungen, die uns zusammenführen, ablehnen? 

Es ist so süß, in Sicherheit zu leben, wie ich es bisher tat, oder ich muß die gleiche siebentätige 

Vernichtungsarbeit leisten wie Sie. Doch dies ist so unweiblich. Haben Sie keine Sorge. Ich werde Ihnen 

nach Möglichkeit nicht mehr die Hand geben. Mir das vorzuwerfen! (...). Wundern Sie sich nur, wie ich 

sein werde, das nächste Mal: eisig, ja! und heilig. Heiliger als Sie!79

De man denkt echter dat hij een stadium verder is: Was bei Ihnen ausgedacht ist, das ist 

bei mir auf  meditativen Wegen klar geworden. Ich bin ständig allein, verbrauche also meine Kräfte für 

mich. Damit habe ich einen gewaltigen Vorsprung vor Ihnen. Sie aber leben und denken geteilt, da Sie 

nicht allein leben.80 Ze zou er beter aan doen, zoals hij, om alleen nog maar op meditatie 

te vertrouwen en alle vormen van dialoog of uitwisseling - zoals foto’s, gesprekken, 

brieven, zelfs deze fictieve correspondentie - te wantrouwen.

Lao-tzu

Een opvallend element in alle versies van Zürns rencontre capitale is het ideaal van het 

niet-handelen. Dit is geen zwaktebod, maar een bewust verkozen levensfilosofie 

omdat niet-handelen de meest efficiënte, doeltreffende en daadkrachtige manier 
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van handelen is. Tenminste, volgens de filosofie van Lao-tzu, in het beroemde 

Tao-te ching81 uiteengezet. Zürn plaatste het boek op het  hoogste niveau in haar 

dichtersparadijs. De Tao-te ching pronkte in Zürns, door Bellmer ingerichte, privé-

museumpje en ze schrijft over het handelen im Sinne des Taoteking82. Een van de meest 

opvallende kenmerken van deze filosofie is het ontbreken van het voor de westerse 

cultuur zo kenmerkende binaire denken. In de Tao-te ching vormen hoog-laag, licht-

donker en leven-dood geen tegenstelling van twee grootheden, maar een eenheid 

van tegendelen. De tegendelen zijn een; de een roept noodzakelijkerwijs de ander 

op. Wie bijvoorbeeld geluk najaagt zal onherroepelijk zijn tegendeel, in dit geval 

ongeluk, leren kennen. De gebruikelijke menselijke handelingen zoals het verkrijgen 

van liefde, rijkdom of macht zijn in deze Chinese filosofie irrelevante handelingen 

omdat ze noodzakelijkerwijs het verlies ervan bewerkstelligen. Naar dit inzicht te 

leven zou de weg naar de wijsheid zijn.

De Tao-te ching was ook een belangrijke inspiratiebron voor Hans Arp en de 

ultieme voor Henri Michaux.83 Michaux had evenals Arp zijn culturele wortels buiten 

Europa gevonden. De Europese cultuur zou zich slechts met passie/lijden en nooit met 

wijsheid hebben beziggehouden. Buiten de mystiek van Ruusbroec en Lautréamont liet 

de westerse cultuur hem grotendeels koud. De Tao-te ching, dat was voor Michaux pure 

wijsheid.84 Handelen door niet te handelen, gebeurtenissen imaginair überwinden, onthecht 

zijn en het toeval vrij spel geven. Dit stond ook Henri Michaux voor ogen. Prachtig en 

voorbeeldig vond hij het verhaal over een dichter die in de gevangenis was beland en, in 

plaats van zich te verzetten, zich in alle rust aan zijn meditatie ging wijden, maar daardoor, 

zonder dat hij daar erg in had, de hoofdpersonen van een van zijn werken: Hanuman en zijn 

aapjes-leger, tot leven wekte en door hen werd bevrijd. Prachtig en waar vond hij een van 

Lao-tzu’s uitspraken: het besturen van een grote staat is als het koken van een kleine vis; 

Michaux koos het als motto voor Un Barbare en Asie (1945). Hij verklaart onomwonden zijn 

tomeloze bewondering en noemt enkele inzichten van Lao-tzu die van kapitaal belang zijn: 

Lao-tzu est un homme qui sait. Il touche le fond. Il parle le langage de l’évidence. Il ne dit chose qui ne soit 

claire, certaine. Néanmoins, il n’est pas compris. “Le Tao qui s’exprime en mots n’est pas le véritable Tao. 

Combien petit! Combien grand! Combien insondable!… - Comment l’eau des fleuves fait-elle pour régner sur 

les torrents des hautes montagnes et les rivières? - Parce qu’elle sait se tenir plus bas. Travaillez par l’inaction. 

A l’inaction tout est possible …” Annihiler son être et son action, et l’univers vient à vous .Ses disciples taoïstes 

cultivèrent plus le côté magique que le côté moral. Un homme ainsi effacé n’est plus heurté ni par substances 

ni par phénomènes.85

Daar en destijds genoot de Tao-te ching bewondering van bijvoorbeeld de schrijvers 

Michel Leiris (1901-1990), Raymond Queneau (1903-1976), Jean Paulhan en Emil 

Cioran (1911-1995), maar Michaux en Arp gingen het verst van allen in het taoïstische 
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streven naar effacement 86 en de kunst van het niet-handelen. Beider kunstproductie is het 

resultaat van een extreem gecultiveerde onthouding van alle actie. Arp vertrouwde op het 

toeval en de droom, Michaux op geestverruimende middelen. Beider doel was spiritueel: 

het Al, het vormloze, de witte oneindigheid in het vizier krijgen en/of in beeld vangen.87

Ook Zürn meende dat niet-handelen het meest vruchtbaar en interessant was. 

Het schenkt energie en verlegt de geesteshorizon. Wie in zo’n zielstoestand verkeert, 

realiseert zich dat het goede en kwade, het schone en het verschrikkelijke, de liefde 

en de haat in wezen hetzelfde zijn en dat een leven in het teken van “ik wil dat doel 

bereiken” zinloos is, omdat elke winst onherroepelijk in zijn tegendeel - verlies - 

omslaat. Hij of zij die naar dit inzicht leeft, leeft in een andere wereld, in een ander 

universum: geen hemels paradijs naar menselijke maatstaven maar een gruwelijk 

schone wereld die niets met de mens van doen heeft en niets menselijks heeft.

Michaux werd ook wel een boze mysticus genoemd.88 Zürn bewonderde 

Michauxs synthese, met name in zijn gedicht Setz Dich zu mir, mein Unglück89, de Duitse 

vertaling van Michauxs gedicht Repos dans le malheur.90 Dit gedicht over het geluk van 

ongeluk inspireerde Zürn. Ze schreef in 1959 een eigen versie Repos dans le malheur91, 

eveneens in een tekening (1959).

Dat Zürn zich in de Erdachte Briefe tot een figuur als Michaux verhoudt, blijkt uit 

de typering van “de Heer”. Het was algemeen bekend dat Michaux zich niet liet 

fotograferen, portretteren, zijn stem niet liet opnemen en correspondentie niet 

beantwoordde. Hij ervoer dat als het stelen van zijn ziel en stond het alleen bij hoge 

uitzondering toe.92 Hun oogcontact openbaarde haar, in de zin van een amour fou : 

deze ziel is mijn betere ik, mijn doodsvijand, dat wat overwonnen moet worden, de 

ultieme uitdaging.

De ontmoeting met de witte man: 2. Notizen einer Blutarmen [1957]

De tweede versie van de “ontmoeting met de witte man” staat in de prozatekst Notizen 

einer Blutarmen, eind december 1957 in Ermenonville geschreven en in 1958 voorzien 

van drie korte naschriften.93 Het heeft een dagboekachtig karakter en is in de eerste 

persoon geschreven. Het beschrijft zes dagen: van 26 tot en met 31 december.

De ontmoeting is de ontmoeting met een bestimmten und tödlich wirkenden Gesicht94dat 

het verschrikkelijk schone openbaart. De hoofdpersoon lijdt aan een verlangen naar 

het onbereikbare, heeft een dorst naar oneindigheid, die Zürn ook een verlangen 

naar het Ungeheuerliche und Unheimliche 95 en het verschrikkelijk schone noemt. Wird das 

Schrecklich-Schöne hereinschreiten? Und in welcher - in welcher Gestalt? Eine Gestalt, die beweist, 
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daß das Leben sehr wunderbar war und daß es von nun an endet, weil ja das Menschenmögliche - mein 

Möglichstes geschehen ist.96 Het is het verst denkbare.

Door stom toeval had ze het in zijn totaliteit ontmoet. Die Quersumme aller Gesichter, 

mit denen ich lebte, ist erschienen. Es existiert, dieses Gesicht! Endlich habe ich es im Ganzen gesehen 

und begriffen.97 Zij had haar leven lang - in de woorden van Lautréamont - gezocht naar 

een ziel die op haar leek, en als ze iemand ontmoette die er deels aan beantwoordde, 

liep dat zoals Lautréamont beschrijft uit op een teleurstelling, een verwonding; Jeder 

Irrtum mit einem Jubelschrei: Hier ist es, das Gesicht! Irrtum! Es war etwas um Mund und Nase - etwas 

anderes um Stirn und Schläfe. Immer nur eine Spur. Niemals das ganze Bild. Dreimal zog ich mich heftig 

zurück, auf ein Bett im Krankenhaus. Jeder Irrtum endete im Hospital, machte mir Fieber, verbog mir die 

Knochen und ließ mich als Neugeborene, so dumm als je zuvor zurück. Nun aber werde ich mich hüten, 

je wieder einem Gesicht nachzujagen…98 Nu weet ze, net zoals in haar kindertijd, dat het 

om een verlangen gaat dat niet bij en door mensen te lessen is; Erst jetzt, wo das Leben 

zuende geht, erreichen mich wieder die sicheren Warnungen wie aus der Zeit meiner Kindheit. Es ist 

die alte Empfindsamkeit, die sich aus dem Schutthaufen wie ein schöner Engel gerettet hat. (...) Endlich 

habe ich die schreckliche Zeit der Irrtümer, die Jagd auf das Unglück - meine Jugendzeit - endlich habe 

ich meine Jugendzeit überwunden.99

Het effect van de ontmoeting is overweldigend. Ze kan het niet benoemen: Was? 

Was, um Himmels Willen ist in mich gefahren? Er ist das Wunder! Wer? Er oder besser ES! Dieses ES, 

das mich in diesen letzten Tagen von allen Seiten ansieht, (...) - ES, das mich meint und das wohl letzten 

Endes vorübergehen wird - es wird verschwinden, das wird die Erlösung sein. Ja, so wird es kommen: es 

wird mir nie wieder begegnen, und ich werde es vergessen. Ich werde, um es auszulöschen, um es nicht 

existieren zu lassen, eines Tages einen Namen finden, den ich ihm gebe. Das Namenlose ist schlimmer 

als das, dem man einen Namen (selbst einen falschen Namen) gefunden hat: Wintermelancholie - 

Todesahnungen - Einbildungen - das ist sein Name!100 De ander die ze heeft ontmoet, is een 

betere ik, een ideaalbeeld zoals de beschermengel in de kindertijd, een beeld dat een 

glimp van een ander universum geeft. Je kunt en mag het niet aan je binden (Breton). 

Als je verstandig bent, overwin je hem/haar en dus jezelf (Lautréamont). Ook in deze 

tweede versie van de ontmoeting met de witte man verwijst Zürn naar de dichtkunst 

van Michaux. Dit maal is het de zin Niemals bringst Du das kleine bisschen, das ich will…101 

Ook daarin staat te lezen: Ich bin Du.102

Zoals in Erdachte Briefe impliceert Zürn hier dat zij, de ik, de zwakkere is. Als ze een 

man was geweest dan had ze haar amour fou wellicht beter benut: Wäre ich ein Mann, 

hätte ich aus diesem Zustand vielleicht ein Werk geschaffen.103 Want daarvan is Zürn overtuigd; 

zulke ontmoetingen hebben de grootste kunst voortgebracht.
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Hans Christian Andersen

Zürn wijst erop dat zij deze levensfilosofie: de openbaring van het verschrikkelijk 

schone als ultiem levensdoel, dat alleen aan een rücksichtlos beter ik is voorbehouden, 

ook van de sprookjes van Hans Christian Andersen (1805-1875) kent. Ze citeert: Ja, 

so ein armes Schattenhirn kann nicht viel ertragen.104 Dit citaat komt uit Andersens verhaal 

De schaduw, waarin Andersen, in Duitse vertaling: Der Schatten, schrijft: ja so ein armes 

Schattengehirn kann nicht viel aushalten!105 Bij Andersen duidt deze zin op een situatie 

waarin een mens is verworden tot een schim van wat hij/zij zou kunnen zijn, omdat 

zijn/haar schaduw (wederhelft maar geen evenbeeld) de macht overgenomen heeft.

Andersens sprookje gaat over een man en zijn schaduw. De man is een geleerde die 

een zeer warm, ver land bezoekt. Vanwege de warmte blijft hij veel binnenshuis. ’s 

Avonds zit hij vaak op het balkon. Het huis van de overburen intrigeert hem mateloos; 

anders dan bij de andere huizen komt hier nooit iemand naar buiten. Per toeval had 

hij een glimp van de overbuurvrouw opgevangen. Een flits van een slanke, allerliefste 

vrouw, omringd door licht. Ze intrigeert hem, maar het wachten op een weerzien is 

vergeefs. Als hij op een avond ziet dat zijn schaduw zo groot en langgerekt is dat 

hij precies over de drempel van de openstaande deur van haar huis valt, beveelt 

hij zijn schaduw om naar binnen te gaan, om zich heen te kijken en dan naar hem 

terug te keren om te vertellen wat hij heeft gezien. De schaduw ziet zijn kans schoon 

om onafhankelijk te worden, en gaat niet meer naar zijn meester terug. Pas jaren 

later zoekt hij zijn meester in diens koude noordelijke geboorteland op. De geleerde 

herkent zijn schaduw niet; zijn schaduw ziet er uit als een mens, en oogt bovendien, 

anders dan hijzelf, voornaam en rijk. De geleerde verpieterde omdat hij inmiddels had 

begrepen dat zijn boeken over het ware, het goede en het schone parels voor de 

zwijnen waren. De schaduw daarentegen was tot volle bloei gekomen in het huis van 

de overbuurvrouw. Hij had de allermooiste en waardevolste ervaring meegemaakt die 

in een mensenleven mogelijk is. Hij had de poëzie mogen aanschouwen. Natuurlijk 

vanuit het voorportaal, want de schaduw zou dood gegaan zijn als hij tot het licht 

was doorgedrongen. Maar de schaduw had nu alles gezien, wist nu alles! Hem was 

onthuld wat geen mens mag weten maar zo graag zou willen weten. De geleerde 

had kunnen weten dat zijn overbuurvrouw de poëzie was; hij herinnerde zich hoe ze 

schitterde, en ja natuurlijk, de poëzie leeft vaak als een kluizenaar in grote steden.

De rollen draaien om. De geleerde wordt afhankelijk van zijn onafhankelijke 

schaduw. De geleerde moet U tegen zijn schaduw zeggen, en in de schaduw van zijn 

schaduw gaan staan. De schaduw klimt steeds hoger op de sociale lader en staat op 

het punt om de koningsdochter te trouwen. Voordat het zover is, moet de schaduw 
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eerst nog haar test doorstaan. Zij legt hem de moeilijkste vragen voor: vragen die 

hij niet kan beantwoorden, vragen die tot de kindertijd behoren en vragen waarvoor 

schoolkennis vereist is. Hij verwijst de koningsdochter naar zijn wijze schaduw - die 

zou het wellicht allemaal nog paraat hebben - en de geleerde weet haar vragen 

inderdaad uitstekend te beantwoorden. De koningsdochter besluit met “de man” te 

trouwen, want wie zo’n wijze schaduw heeft, moet wel een bijzonder iemand zijn. 

Vanaf dat moment beveelt de schaduw zijn vroegere meester in het paleis te wonen, 

zich door iedereen schaduw te laten noemen en zo nu dan aan zijn voeten te liggen. 

Dat gaat de geleerde te ver; hij dreigt iedereen de waarheid te vertellen. Dan besluit 

de schaduw zich van zijn meester te ontdoen. Als de schaduw met de koningsdochter 

spreekt over de slechte geestestoestand van de, inderdaad geestelijk gebroken, 

geleerde die hij voor zijn schaduw laat doorgaan, zegt hij: Ja so ein armes Schattengehirn 

kann nicht viel aushalten! Ze besluiten de geleerde uit zijn lijden te verlossen.

De schaduw/ Der Schatten is een sprookje over de strijd om de hegemonie tussen de 

mens en zijn sterkere wederhelft. Het is ook een sprookje over de essentie van de 

dichtkunst die het patent op het verschrikkelijk schone heeft.

In het tweede naschrift, maart 1958, van het manuscript Notizen einer Blutarmen 

relativeert Zürn haar eigen Romantic Agony. Ze refereert opnieuw aan de levensfilosofie 

die ze in de spookjes van Andersen vond. Ze vreest dat ze van een veertje vijf kippen 

heeft gemaakt, zoals in Andersens sprookje: Het is echt waar.106 Das ist wirklich wahr is een 

parabel over hoe een kleine toevallige gebeurtenis door domheid (in het sprookje 

door roddel) opgeblazen kan worden tot een grote sensationele gebeurtenis. In het 

derde naschrift, 5 juli 1958, reduceert Zürn het in Notizen einer Blutarmen vormgegeven 

verlangen tot een onbeduidend symptoom van een doodordinaire bloedarmoede.

De ontmoeting met de witte man: 3. Das Haus der Krankheiten:  Geschichten und 

Bilder einer Gelbsucht (1958)

In het manuscript Das Haus der Krankheiten: Geschichten und Bilder einer Gelbsucht is de 

ontmoeting met (het oog) van de (witte) man vormgegeven in woord en beeld.107 Das 

Haus der Krankheiten is opgebouwd uit een kort verhaal en zeventien pentekeningen. In 

dit manuscript poogt Zürn opnieuw, net als in Erdachte Briefe en Notizen einer Blutarmen, 

de ontmoeting met “hem” of “het” een naam en een vorm te geven. Het manuscript 

is gedateerd 30 april tot 9 mei 1958, geschreven en getekend in Ermenonville. Dit 

manuscript is eveneens in de eerste persoon geschreven en eveneens postuum 
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gepubliceerd.

In deze versie beschrijft Zürn opnieuw “de” ontmoeting, het oogcontact, en het 

effect daarvan. De ontmoeting en de nasleep daarvan is een puur imaginair gebeuren 

dat plaatsvindt in de geest (afbeelding 42) en het lichaam van een vrouw (afbeelding 

43). De blikrichting van de vrouw is door een ontmoeting definitief veranderd. Haar 

blik is naar links gericht, op het oneindige, het wit, het wit van de hemel.108 De nieuwe 

blikrichting is van heel groot belang en heilzaam voor haar. Anderen zien het als een 

oogziekte en dokter Mortimer heeft de taak op zich genomen haar te genezen. Zijn 

diagnose luidt dat de harten uit de ogen zijn geschoten.109

De tekening met de titel Ein Meisterschuss (afbeelding 44) geeft het oogcontact weer 

door twee ogen, via het centrale hart van een speelkaart, met een stippellijn te verbinden. 

Door het meesterschot hebben de harten van haar ogen - “wat de mensen ziel of geest 

noemen”110 - hun bestemming gevonden: het witte, verblindende licht van de horizon. Dort 

war es, was ich ihre Wiege nannte -  dort allein waren sie glücklich - fern von mir -  so weit fort von mir.111 

Het vervolg van het verhaal is een queeste naar de harten van haar ogen. Die hervindt ze 

uiteindelijk in de kamer van de doodsvijand: de meesterschutter (afbeelding 45).112

De meesterschutter is een tweekoppige adelaar met uitgestrekte vleugels, in het 

midden van zijn romp een mensenhoofd en in zijn poot een hart. De vrouw schrijft 

dat dit de derde (of misschien wel de vierde) keer is dat ze strijd met een doodsvijand 

moet leveren. Hij stoort haar vreselijk, achtervolgt haar met zijn liefde en haat, 

oefent zwarte magie uit. Hij beïnvloedt haar magisch op afstand, zoals in voodoo-

rituelen, met naalden, waardoor zij is veranderd in een ander mens, in zijn sfeer 

verkerend en aan zijn wil overgeleverd. Deze doodsvijand heeft zoals ieder mens, 

twee geboortetekens. In dit geval zijn dat de witte adelaar en de rode schorpioen. De 

witte adelaar brengt hem hoch aus den Wolken, über den höchsten Gebirgen113, en de rode 

schorpioen werkt hem tegen, wil hem op de grond krijgen. De doodsvijand verkeert 

zodoende altijd in gevaar; hij dreigt zichzelf met zijn handelingen om het leven te 

brengen. Al een jaar doet deze doodsvijand aanslagen op de gemoedsrust van de 

vrouw. Grote dichters hadden haar hiervoor gewaarschuwd. Goethe (und bei Strindberg 

habe ich es wieder gelesen) warnt dringend vor dem zu intensiven Aussenden von liebenden oder 

hassenden Gedanken auf eine entfernte Person.114 Hij vormt een groot gevaar, en het lukt haar 

niet zich tegen hem te weren. De dichters menen ook dat de liefde overwonnen moet 

worden; Strindberg nennt es das Karma, unter dem der Arme, ob er will oder nicht, handeln muß. 

Gerade das, was er am meisten auf der Welt liebt, muß er langsam aber sicher töten!115

Het is voor het eerst dat een doodsvijand de harten uit haar ogen heeft 

geschoten. Eerdere doodsvijanden hadden haar messteken in het hart toegebracht. 

Maar naar haar hart luistert ze niet meer. Dat heeft een weerzinwekkend vrouwelijk 
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karakter. Bovendien is ze nooit in staat geweest het spel mee te spelen door eens 

lekker terug te steken. Nog nooit is het haar gelukt zich aan de rol van het slachtoffer 

te ontworstelen. De kamers die tot haar ter beschikking staan: Saal der Bäuche, de 

Büsenstube en het Raum der Herzen hebben hun aantrekkingskracht verloren. De enige 

ruimte waarin ze zich op haar gemak voelt is het Kabinett der Sonnengeflechte (afbeelding 

46). De zonnevlecht is eeuwig onberoerd, blijkt buiten het bereik van de liefde en het 

kwaad, heeft haar nog nooit bedrogen en past beter bij haar huidige streven naar 

altertümlichen Edelmut, nach guten Sitten und reiner Distance.116 Bovendien is de kamer van 

de zonnevlecht de kamer van het niet-handelen, wat nog altijd de beste manier van 

handelen is.

De rencontre capitale van de vrouw vond plaats in een kamer van een kale man, die ze 

bij de eerste begroeting geen kus had gegeven, maar slechts verlegen de hand had 

geschud. En toch had het lot zich voltrokken. Kamers binnengaan kan gevaarlijk zijn, 

schrijft ze. Je kunt een kamer binnengaan die zo mooi is dat je er eeuwig heimwee 

naar zult hebben nadat je hem hebt verlaten. Je kunt ook een kamer binnengaan die 

zo verschrikkelijk is dat je nooit meer van dat schrikbeeld loskomt. Zij was een mooie, 

verschrikkelijke kamer binnengaan. Als ich hinausgehen mußte, hätte ich mich gerne an einen 

Stuhl geklammert, um nicht fortgehen zu müssen. Es war genau das Zimmer, in das ich hineingehörte. 

Ich wußte, daß dort meine besten Kräfte freiwerden könnten.117

De Fata morgana tekening (afbeelding 47) geeft in tekst en in beeld nadere 

uitleg over de plaatsgevonden rencontre capitale. De tekening toont een vrouw in de 

zonnevlecht-kamer en de luchtspiegeling die ze door het raam buiten in de lucht ziet. 

De hersenschim, een soort déjà vu, bestaat uit vier paren: een paar ogen, een paar 

handen, een paar stoelen en een paar vogels. De verbondenheid van de paren is 

aangegeven door de gestippelde cirkels rond de paren. De ogen en de stoelen zijn 

nog eens extra met elkaar in verbinding gebracht door een rechte stippellijn, die op 

de zittingen van de stoelen in harten eindigt. De fata morgana verschijnt in de verte, 

hoog boven de allerlaatste kleine boom.

De vrouw is het meest geïnteresseerd in de ogen-kamer. Haar nieuwsgierigheid is 

zo groot dat ze vermoedt dat het weleens om een verboden kamer zou kunnen gaan, 

net als in het sprookje van Blauwbaard.118 Auch Augen gehören zuweilen zu den “verbotenen 

Zimmern”. Das weiß jedes Kind. Nur wenn man erwachsen wird, vergißt man das zuweilen, wie so 

vieles Wichtige, was man in der Kindheit noch wußte. Ich habe oft eine furchtbare Lust nach verbotenen 

Augen. Wenn ich mich nicht mehr beherrschen kann, blicke ich hinein, wenn ich sicher sein kann, daß 

es die anderen Augen nicht merken. Aber auch das ist stets mit großen Gefahren verbunden und geht 

schon leicht in die Richtung der schwarzen Magie, die ich, da ich sie am eigenen Leibe erfuhr, um 

jeden Preis einem anderen ersparen möchte. Das Zimmer der Augen im Haus der Krankheiten wird für 
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mich eines Tages - das ahne ich schon - das Zimmer des Ritters Blaubart werden.119 Ze bevestigt 

haar vermoeden door een glimp van de ogen-kamer via het sleutelgat op te vangen 

(zie afbeelding 48). Het blijkt inderdaad om de kamer van de doodsvijand te gaan. 

Ze kijkt hem recht in de ogen, die zich in het oneindige bevinden, weer voorbij de 

horizon met de laatste kleine boom. Zijn ogen: Juwelen, unendlich kostbar und von bösen 

Feuer durchleuchtet.120 Gelukkig sluit hij ze, anders zou ze zijn flauwgevallen.

Onder dwang van dokter Mortiner heeft de vrouw besloten de harten van haar 

ogen op te zoeken. Hij stond op genezing, maar zelf twijfelt ze aan het nut ervan. 

Ich soll mich stark fühlen, um wieder zu handeln, wo doch das Nicht-handeln für mich jetzt der beste 

Zustand ist.121 Zij heeft het bange vermoeden dat de harten van haar ogen zich in de 

verboden ogen-kamer (afbeelding 49) bevinden, en dat blijkt te kloppen. De kamer 

van de doodsvijand is de kamer waar de witte adelaar en de rode schorpioen wonen. 

Het venster staat open; de adelaar vliegt zo nu en dan uit naar de hoogste hoogten. 

De harten van haar ogen liggen wie Nebelblumen122 op een zilveren schaal voor een 

boeddhabeeld. De rode schorpioen waakt erover, vanaf hoog op de kamermuur. Als 

zij de harten weer in haar ogen doet, valt de schorpioen woedend naar beneden. 

Vermetel vermorzelt zij hem met het boeddhabeeld. Dat dwingt bij de witte adelaar 

respect af;  hij vliegt naar binnen, buigt, raakt haar licht met zijn witte veren aan. 

Vervolgens maakt hij weer rechtsomkeert, naar het oneindige. Omdat de harten 

terug zijn in de ogen, gooit de vrouw de wassenpop die precies op haar lijkt en in de 

ban van de zwarte magie was, in het vuur. Einde verhaal; de vrouw verlaat het Haus 

der Krankheiten.

Adelaar

In vier tekeningen van het manuscript Das Haus der Krankheiten zijn adelaars getekend. 

Deze adelaars zijn a-typisch voor Zürns beeldende kunst, omdat ze mimetisch 

getekend zijn. De getekende adelaars, of eigenlijk de adelaarsogen, hebben echter, 

in samenhang met Zürns anagrammen en proza, een symbolische betekenis.123

De adelaar is een wezen dat zoals alle wezens uit twee bestaat: degene die je 

bent en degene die je in potentie bent en in principe kan worden. De adelaar heeft de 

kwaliteit van de zwarte en witte adelaar in zich. De witte adelaar is de adelaar in zijn 

beste vorm. Elk mensenleven wordt volgens Zürn bestierd door twee dierentekens. 

De twee geboortetekens van de doodsvijand zijn de witte adelaar en de rode 

schorpioen. De invloed van de rode schorpioen kan de onttakeling inluiden van de 

witte adelaar. De adelaar is een wezen dat in de hoogste regionen woont, en daar, in 
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het oneindige, in de kamer van de witte adelaar, zou Zürn willen vertoeven. 

Hetzelfde thema herneemt Zürn in Die Trompeten von Jericho [1968].124 De visie van 

haar doodsvijand is haar ideaal: sein sinnendes Auge als Ziel.125 Alweer verwoordt Zürn hier 

haar verlangen naar de oneindigheid: auf die höchsten Felsen, wo die Adler in ihren Nestern sitzen: die 

Zimmer der Adler, Ihre Gemächer. Dort oben möchte ich meinen Sarg haben, der im All schwebt. Der Deckel is 

geöffnet und die Arme Seele kann in die Unendlichkeit hinausfliegen.126

In de meest brede zin is Nietzsche een belangrijke voedingsbodem voor de 

beeldtaal van Zürn. Zijn filosofie van de eeuwige kringloop als beeld voor de manier 

waarop de mens zijn dualistische levensbeschouwing kan overstijgen, vertoont veel 

overeenkomsten met Zürns visie op het leven en met haar levensideaal. Ook in het 

werk van Nietzsche speelt de adelaar, als levenskompaan van Zarathustra in Also 

sprach Zarathustra, een belangrijke rol. En in Ecce Homo, waarin de adelaar voor reine 

ogen op de allerhoogste hoogten staat.127 Net als Zürn speelt ook Lautréamont met 

de idee van een doodsvijand als mogelijkheid om toegang tot een andere dimensie te 

verkrijgen, om het derde oog (het éne oog in het voorhoofd) te openen.128 Zoals in De zangen 

van Maldoror geschreven staat, gaat het er in zijn imaginaire - het voorportaal van de andere 

dimensie - bloeddorstig aan toe. Het ultieme gevecht waarin Maldoror de hoop op liefde 

overwint, een einddoel dat Zürn ook nastreeft, verbeeldt hij als een (ziele)strijd tussen een 

arend en een draak. De betere helft van Maldoror, de arend, overwint door eerst met zijn 

snavel het oog en, in de finale, het kloppend hart uit zijn doodsvijand te pikken.129

De adelaar duikt vaak op in de surrealistische kunst, en ook in “de andere 

kunst” van Arp en Michaux.130 Vergeleken met de mens staat de adelaar voor de 

hoogvlieger, de geniale, de uitzonderlijke, en de witte adelaar voor de natuur.131 

Michaux typeert de mens in zijn algemeenheid als een vleugellamme adelaar en de 

adelaar als de ontplooide mens.132 In Zürns werk representeert de adelaar degene 

die zich subliem in zijn werk uitdrukken kan. Hij is het tegendeel van bijvoorbeeld een 

vermoeide ezelin, een ontevreden mens, een onder slechte tekens geboren slechte 

dichter, een talentloos mens of iemand die dumme Tintendonner erzeugt und Wortmorde133. 

Zürns onbeholpen getekende adelaars hebben deze betekenis, maar hebben ook 

reminiscenties aan vlaggen van de Habsburgse Monarchie en die van het Derde 

Rijk. Alle versies tonen de adelaars frontaal en met uitgevouwen vleugels. Die van 

de Habsburgse Monarchie is bovendien tweekoppig en die van het Derde Rijk heeft 

soms een hakenkruis in zijn klauwen.

De verboden ogen-kamer van de witte adelaar associeert Zürn met de verboden 

kamer in het sprookje van Blauwbaard.134 Deze kamer fascineert de hoofdrolspeelster 

in het Haus der Krankheiten mateloos. De kamer is humus voor haar verbeelding, en 
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ze stelt zich voor dat daarbinnen de verboden kennisterreinen en kennisniveau’s te 

aanschouwen zijn. De vrouw realiseert zich dat ze eigenlijk niet nieuwsgierig zou 

moeten zijn naar wat zich in de verboden kamer bevindt. Ten eerste omdat het dom 

is. Binnen een taoïstisch denkkader is nieuwsgierigheid de meest zinloze drijfveer van 

de mens. Bovendien is ze bang dat het meest begerenswaardige en onbereikbaar 

lijkende, zoals in het sprookje, tegelijkertijd het meest weerzinwekkende en 

verschrikkelijke blijkt te zijn. Ondanks dit besef slaagt de vrouw er niet in om afstand 

te houden en om van handelen af te zien - helaas heeft zij meer met de vrouw 

van Blauwbaard dan met een taoïst gemeen - en ze betreedt de kamer van de 

doodsvijand. De dramatische afloop is geen bloedbad maar de tragische herwinning 

van de harten in haar ogen. Dit leidt tot de terugkeer naar de alledaagse samenleving 

en de gewone kijk der dingen. De blik is niet langer op de oneindigheid gericht, is niet 

kosmologisch meer.

Zürn typeert zichzelf als de tegenpool van de adelaar: het hoentje. Ze zet zichzelf 

meedogenloos neer als een kippetje dat zichzelf in hysterische bewondering voor 

de rond cirkelende adelaar de nek omdraait. Immers, een Hühner-Gehirn135 kan niet 

veel verdragen. Ze is een schim vergeleken met haar superieure schaduw. Het 

enige verschil tussen mensen dat er volgens Zürn werkelijk toe doet is het verschil 

in intelligentiegraad. En tussen de adelaar en het hoentje zit dus een wereld van 

verschil.

H.M.

Das Haus der Krankenheiten (1958) is, evenals (het tweede deel) van Das Weisse mit dem 

roten Punkt (1959) en Serment Conjuration Evocation (1960), opgedragen aan H.M.: Hermann 

Melville, in het laatste manuscript der Mann, der erwartet genoemd. Met deze opdracht 

geeft Zürn aan dat haar amour fou- concept essentieel afwijkt van het surrealistische 

concept van Breton en Éluard. Het boek waar Melville beroemd mee is geworden, 

Moby Dick (1854), was een van Zürns lievelingsboeken en zij had Jean Giono (1895-

1970) gelezen dat dit meesterwerk tot stand was gekomen na een kortstondige 

en eenmalige ontmoeting van de auteur met een Ierse dame.136 Door meerdere 

manuscripten aan H.M. en Herman Melville op te dragen toont Zürn twee dingen 

aan: dat ze het mystieke aspect van de surrealistische amour fou wil versterken en dat 

ze het lichamelijk-erotische aspect wil weglaten. Zürn laat via haar werk weten dat zij 

er inmiddels, net als de witte man, van overtuigd is dat hartstochten voor geestelijke 

avonturen eerder nadelig dan voordelig zijn. Net als Melville wenst ze in een staat 
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van onthechting te leven en afstand te bewaren en net als Melville wil ze haar amour 

fou benutten om een groot kunstwerk te scheppen, door de alledaagsheid heen 

te breken en tot andere regionen te komen, met andere ogen te kijken. Zürn deelt 

Melvilles denkbeelden. Onder andere de notie dat ogen vensters zijn.137

H.M. staat voor Herman Melville, maar evengoed voor Henri Michaux en - 

zoals Zürn later in een tekening schrijft “of Carl Laszlo als u wilt”. De witte man is 

de personificatie van een bepaald type oude wijze meester: de a-humanistische, 

solipsistische, vermetele en spirituele kunstenaar die zich ergert aan de begrenzingen 

van het surrealisme. In de ogen van Zürn was Michaux een superieure belichaming 

van dit type kunstenaar, maar ze herkende het type ook in anderen, onder meer 

in Laszlo, de uitgever van het kunsttijdschrift Panderma, die in 1957 en 1958 enkele 

van haar anagrammen publiceerde en wiens boek over zijn ervaringen in de 

concentratiekampen van Auschwitz en Dachau, Ferien am Waldsee (1955), diepe indruk 

op Zürn had gemaakt.138 Ook hij stelde in zijn pamflet De mens is niets : De mens is op 

zichzelf niets, hij maakt slechts een oneindig klein deel uit van het oneindige. Zijn wereld is niet de 

wereld, zowel zijn lot als zijn verstand zijn nauwelijks een druppel regen in de oceaan. De mens is niets 

als enkeling, niets als familie, niets als ras, klasse, niets als volk, niets als menselijke soort. (...) Verblind 

door zijn anthropocentrisme (sic), is de mens verloren in het humanisme, en kent zijn plaats en rang niet 

meer. Hij verloor uit het oog de bodem der dingen, en hij zal moeten leren er weer naar af te dalen. Het 

einde nadert voor de anthropomorphise (sic) wereld en de heerschappij van de mens. Het verafgoden 

van de mens, zijn despotisme, en zijn onmetelijke narcisme, het exhalteren (sic) van het milieu waarin 

hij leeft, l’art pour l’art, dit alles is voorbij. Het op zichzelf staand humanisme, l’art pour l’art  en ook 

het automatisme van de surrealisten zullen alleen aan de volledige vernietiging ontsnappen als zij alle 

oude waarde (sic) omverwerpen. In deze wereld die aan het ondergaan is staat de mens niet meer als 

artificieel middelpunt. (...).139

H.M. zou evengoed naar Henry Miller (1891-1980) kunnen verwijzen. Ook hij schrijft 

bijvoorbeeld over het openen van het derde oog en over zielen in de ogen; niet over 

het schieten van de ziel uit de ogen maar over het plaatsen van de ziel in de ogen. Hij 

meent dat ogen weinig zien; mensen behoren met hun ziel te kijken. Putting the soul in 

the eye140 is van immens belang; het bewerkstelligt een tweede geboorte. Zürn verwijst 

nergens expliciet naar Henry Miller. Wel is titelverwantschap van Zürns Dunkler Frühling 

(1969) met Millers Black Spring (1936) bekend. Zürn had namelijk eerst de titel Schwarzer 

Frühling voor ogen, maar moest daar vanwege de overeenkomst van afzien.141 Zeker is 

dat Millers Black Spring en The Cosmological Eye (1939) in dezelfde geest zijn geschreven 

als Zürns oeuvre tussen 1957 en 1966. Miller was in ieder geval ook een heftig soort 

spiritueel kunstenaar. Hij streefde transfiguratie na om zich te verlossen van zijn 

Europese ogen, omdat die een te beperkt gezichtsveld hebben en op het verkeerde 
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gefocust zijn. En Miller - met de bijnaam Lao-Tze Miller! - slaagde erin te worden wat 

hij in wezen altijd al was: een Chinees.142 Ik ben geen reiziger, geen avonturier. Gedurende mijn 

zoeken naar een uitweg is mij van alles overkomen. Ik had tot op heden erop losgeploeterd in een blinde 

tunnel, in het binnenste der aarde gewroet om licht en water te vinden. Daar ik een bewoner van het 

Amerikaans continent ben, kon ik maar niet geloven dat er op de aarde een plek kon bestaan waar men 

zichzelf kon zijn. Onder de dwang der omstandigheden ben ik een Chinees geworden - een Chinees 

in mijn eigen land! Ik voelde me aangetrokken tot de opium van de droom om op te kunnen tegen het 

afzichtelijke van een leven waar ik part noch deel aan had. Rustig en als vanzelfsprekend, als een takje 

dat in de Mississipi valt, verdween ik uit de stroom van het Amerikaanse leven.143 Geen gebuffel en 

geploeg meer; gewoon als een nietig dingetje op je plek vallen en meegaan met de 

stroom. Net als Lautréamont en Michaux was Miller een zeer boos type. Zoals hij zelf 

schrijft, meer gelijkend op Céline dan op Ramakrishna.144

Zürns “ontmoetingen” tussen 1957 en 1966 stonden in het teken van her-

geboorte. Ook zij wenste haar “Europese ogen”145 te vervangen door een Aziatische 

zienswijze146; een blik vanuit een Nest eines Adlers - in China und Japan147 als het wijste 

en wijdste. Ook Zürn leed aan de idee dat ze niet in de Westeuropese cultuur 

thuishoorde, dat ze elders hingehört148: in India, China of in het land van Melville: 

Ierland. Unica Zürn voelde zich misplaatst in haar cultuur en slaagde er niet in te 

wennen aan het jachtige karakter en het verschrikkelijke klimaat ervan. Ongezien wist 

ze met zekerheid te zeggen dat ze in China of Indië thuishoorde en daar beter zou 

functioneren. In het westen zou alleen Ierland, het land van de nevel, wellicht een plek 

zijn waarin contemplatie mogelijk was. Tegelijkertijd vreesde Zürn dat zij zich aan dit 

verlangen naar transfiguratie vreselijk vertilde. Zij leek niet bij machte om net als de 

witte adelaars, de solipsisten bij uitstek, hoger te vliegen en scherper waar te nemen 

dan haar soortgenoten. Witte adelaars zijn meesters in het afstand houden en het 

niet-betrokken raken. Zij maakten Zürn pijnlijk bewust van haar onvermogen: Wieder 

einmal bestätigte es sich: Ich kann nicht allein in der Welt existieren. Selbst um den Preis, unglücklich 

zu werden, brauche ich einen Begleiter, der mir Rat gibt. Guten Rat oder schlechten Rat - wenn er nur 

sagt: Jetzt tust Du das, und dann tust Du jenes ... dann habe ich Mut zu existieren.149

De ontmoeting met de witte man: 4. Les Jeux à deux [1958-1967]

Van Les Jeux à deux is helaas alleen een typoscript overgebleven.150 Het origineel 

bevond zich in een partiturenboek van de opera Norma van Bellini. Hierin had Zürn 

de tekst Les Jeux à deux geschreven en pentekeningen gemaakt. Het partiturenboek 

is uit elkaar gehaald; slechts vier tekeningen zijn bekend.151 Deze tekeningen zijn in 
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Ermenonville gemaakt en gedateerd van 18 januari tot midden 1958. Van de tekst is 

alleen de getypte versie bekend met een latere toevoeging: beëindigd op 22 februari 

1967. Les Jeux à deux bestaat uit de spelregels, het voorspel (dat uit drie Begegnungen 

bestaat) en zes spelen.152 De titel Les Jeux à deux is een allusie op Les Jeux de la Poupée 

van Bellmer, en geeft daarmee aan dat zij een ander spel speelt. In Zürns versie van 

Norma draait het om Norma (de druïde) en Flavius (de vriend van Pollion, de Romeinse 

consul). De plaats van handeling is Romantica (in plaats van Gallië); het drama speelt 

zich af op 9.9.99 voor Christus.

Flavius heeft in de opera een bijrolletje en verschijnt maar eenmaal op het 

toneel om zijn zorg over Pollions ontrouw tegenover Norma te uiten. Flavius vreest 

rampzalige gevolgen. De ontmoeting met de witte man is uitgewerkt tot een ogenspel 

voor twee.

Het voorspel is al gespeeld. In dit voorspel is er sprake van drie ontmoetingen 

ofwel drie oogcontacten met Flavius, alweer in een gedaante van de witte man. 

De eerste ontmoeting verloopt als volgt. Norma wird von Pollion, ihrem Gatten, zum ersten 

Male zu Flavius geführt. Norma betritt schüchtern und in sich gekehrt das Arbeitskabinett von Flavius, 

das ihr dunkel vorkommt gegen die links von ihr emporwachsende helle Erscheinung, die nichts 

menschenähnliches hat - bis auf das kleine, kalte Haupt, das unter dem hohen Plafond schwebt, 

während seine Füße 3 Meter tiefer in Wolken zerflossen sind. Norma blickt der Erscheinung mühsam in 

die Augen und schlägt ihren Blick vor der Kälte des unmenschlichen Flavius wieder. Flavius schrumpft 

zu der Erscheinung eines normalen Mannes zusammen und reicht Norma seine Hand ohne Gewicht. 

Norma, von nun an gewarnt, beschließt, Flavius’Blick zu vermeiden. Teilnahmslos wartet Norma das 

Ende der Audienz ab und ist erleichtert, als Pollion mit ihr das Haus verläßt.153 Dit herhaalt zich 

de volgende dag op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats. Flavius kijkt haar voor de 

tweede keer vanaf een onmenselijke hoogte met een boosaardig keurende blik aan, 

slinkt tot zijn normale lengte en geeft haar een gewichtloze hand. Het voorspel wordt 

met een derde ontmoeting beëindigd, omdat Norma Flavius recht in de ogen durft te 

kijken en hem in de taal der druïden iets toevertrouwt. Deze derde ontmoeting staat 

in het teken van herkenning en thuiskomst: Flavius notiert die Gleichheit ihrer Gedanken154 en 

zij herkent in zijn lievelingsmuziek die verbotene Musik der abgeschiedenen Druiden155.

Vervolgens kan het spel worden gespeeld. De spelregels vereisen dat de twee 

spelers een man en een vrouw zijn, die voor  aanvang alleen met elkaar een blik en een 

lach hebben gedeeld, en in een kring zitten (die Dauer des Spieles ist ohne Anfang und ohne 

Ende156), de vrouw in het oosten en de man in het noorden. Als beide spelers in staat 

zijn in het ongeluk het geluk te zien kan hun ogenspel oneindig lang voortduren.

Het (ogen)spel voor twee wordt verstoord als das Rot das Weiße röten will157 of de een 

die Schlinge um den flüchtigen Fuß158 van de ander werpt. Norma zou daarom het huis van 
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Flavius moeten mijden. Deze plaats van het inzicht brengt haar in verleiding. Zodra 

ze de trappen van Flavius’ paleis betreedt voelt ze dat het rood, het hete rood bij 

haar naar binnen zwemt. Norma moet al haar druïdische kennis en kracht in het werk 

stellen om weer zo wit als een lelie te worden.

Zoals in Erdachte Briefe slaagt de witte man er als eerste in de oogontmoeting door 

meditatie te überwinden ; het rood weer in het wit te veranderen, het purper in ijs om 

te zetten. Flavius, noch gefüllt von dem Fieber seiner Vernichtungsarbeit, spürte plötzlich, wie ihn 

die Mahlzeit der sieben Tage und sieben Nächte heiter stimmte. Er faltete die Hände, stützte Kinn und 

Mund darauf und verbarg ein stolzes und glückliches Lächeln. Er verschloß die Augen und versank in 

Meditation. Er beschäftigte sich mit Norma - mit einer Norma, die weiß geworden war und er fühlte, wie 

auch er weiß wurde, wenn er an Norma, an seine weiße Wolke dachte. Weiß! Weiß und leicht wie zwei 

Wolke schwebten sie sich entgegen.159

Het doel is dat het wit en het wit elkaar ontmoeten. Flavius speelt het spel beter 

dan Norma; hij schijnt met de spelregels “distantie, concentratie en meditatie” geen 

enkele moeite te hebben. Hij vertegenwoordigt weer het beangstigende verlichtende 

voorbeeld. Norma blijkt voor het spel veel minder goed toegerust. Alleen in haar 

dromen slaagt ze er moeiteloos in zich aan de spelregels te houden: begegnen sie sich 

in einer flachen Landschaft, bei blendendem, schönem Wetter, in Sonne und Wind und gehen, gehen 

ziellos, dahin ... Wiederum war das Alter von Flavius gefallen, und sein helles Lächeln schien von 

ewiger Jugend zu sein. Etwas Unzerstörbares waltete über diesem langen Spaziergang. Der Zustand der 

Seligen, den östliche Dichter beschreiben. Die Wunschlosigkeit und Ziellosigkeit, das Vor allem Anfang, 

das Ohne Ende. Keine Berührung, kein Wort, nur dieses Gehen im Licht des herrlichen Tages, nur dieses 

Lächeln.160

Flavius blik, gekenmerkt door de Kälte des unmenschlichen161, is voor de vrouw/

Norma als de verboden kamer die ze niet betreden mag. Flavius’ kamer is de kamer 

waar ze in zou willen gaan maar door verbod niet mag zijn; zijn ogen-kamer is de 

kamer waar het indrukwekkend geestelijk contact (het wit) verstoord wordt als de 

spelregels: distantie, concentratie en meditatie niet in acht genomen worden en 

nieuwsgierigheid en hartstocht (het rood) een rol gaan spelen.

Negen en zes

In Zürns werk figureren aura’s, karma’s, cirkels en sterrenbeelden, en veranderen 

negens in zessen en wordt het rood als een bedreiging voor het wit gezien. Zürn 

bouwt met enige kennis van de oosterse filosofie en astrologie een eigen mystiek 

universum op. Het manuscript Les Jeux à deux is gedateerd met de zeer gunstige 
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voortekenen: 9.9.99, maar in Serment Conjuration Evocation (1960) zijn de gunstige 9 en 

de 99 veranderd in hun tegendelen: de 6 en de 66.162 Wenn die Neun zur Sechs geworden ist 

is de titel van een anagram dat ze in Parijs 15 september 1960 schreef. In het Eisenbahnheft, 

Zürns anagrammen-schrift, maakte ze een pentekening (afbeelding 50) waarin de zes 

en negen prominent aanwezig zijn. In deze tekening (afbeelding 59) duikt rond het getal 

6 een vreemd twee-ogig kwabachtig wezen naar beneden. Het latere Notizen zur letzten (?) 

Krise [1966-1967] is zeer ongunstig gedateerd: 6.6.66.163 In Der Mann im Jasmin schrijft ze ook 

uitgebreid over de betekenissen die ze aan de getallen geeft.164

Zürn geloofde in getallensymboliek. Het getal drie is heilig en kabbalistisch, wist 

ze.165 Ze beoefende ook een soort numerologie. Zürn geeft enkele voorbeelden. 

Het woord Ermenonville bestaat uit 12 letters, en 1 en 2 opgeteld is 3. Drie in het 

kwadraat geeft negen. De naam van Henri Alain Fournier (Zürns schrijfwijze) bestaat 

uit 18 letters, en 1 en 8 is samen negen. Grunewald en Christian bestaan uit 9 letters. 

Hetzelfde past ze op getallen toe. 54 (jaar oud) geeft 9; 192 (dagen) is opgeteld 

12, en de som van 1 en 2 is drie. In Zürns getallensymboliek zijn vooral de getallen 

negen en zes belangrijk. Het getal 99 noemt ze haar noodlotsgetal166 en is een getal 

waarop geen ander getal meer volgen kan. Als een negen een negen ontmoet, en 

de negens elkaar niet aankijken maar beide naar links staan, naar de richting van het 

onverwachte, de wijdte of het oneindige, dan ontstaat een ideale situatie. Deze 99-

ontmoeting is de ideale ontmoeting en zou eigenlijk in het wit geschreven moeten 

worden.167 Echter, als een negen een negen ontmoet en zij elkaar door ongelukkig 

toeval aankijken, ontstaat er een gevaarlijke instabiele situatie; twee negens die elkaar 

aankijken vormen samen een hart. De negen staat voor het leven, en de ontmoeting 

tussen twee negens kent dus een ideale witte en een riskante rode variant. De zes 

staat voor de dood. Twee zessen die elkaar aankijken vormen een schoppenaas en 

een schoppenaas kan omslaan in een hart (de negens die elkaar aankijken). Zürns 

sterrenbeeld is kreeft. Het astrologisch teken daarvoor is 69. In haar geboorteteken 

staat de strijd om de hegemonie van de negen en de zes geschreven. Ze zijn elkaars 

tegendelen en wederhelften; keerzijdes van hetzelfde. Het sterrenbeeld associeert 

Zürn met das bekannte chinesische Zeichen Tai-Gi: Ur-Anfang.168

Zürn plaatste getallen bijvoorbeeld ook in de plattegrond van het Haus der 

Krankheiten (zie afbeelding 42). Onder de ruimte van het hart staan de getallen 1 t/m 

9 geschreven. Daarnaast, onder de sluipweg van de vijanden (dus in het geval dat 

de vijanden gepasseerd zijn), staat een kamer zonder naam maar met het getal 99. 

En alle negen anagramversies van Der Geist aus der Flasche (1960) sloot Zürn in het 

Eisenbahnheft per anagram af met de opdracht: Zu der Begegnung mit Henri Michaux en met 

een rode stip en het geheel met de zin: Es kann bis ins Unendliche weitergeführt werden, aus 
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diesem Satz Anagrammgedichte zu finden, aber die 9 hat Einhalt geboten.169

Zürns getallensymboliek is onorthodox en persoonlijk, maar de betekenis die 

zij aan de negen en de zes toekent, is in de mystieke filosofie heel gewoon. In The 

White Goddess: A  historical grammar of poetic myth (1948) van Robert Graves (1895-1985) 

is de negen het getal van de wijsheid. De Tao-te ching bestaat uit twee delen en is 

opgebouwd uit 81 verzen, en dat beziet men altijd als negen in het kwadraat. Een 

nog ouder Chinees filosofisch werk dan de Tao-te ching waar de negen en de zes een 

constituerende rol in spelen is het Chinese orakelboek de I Tjing170.

De dynamiek van de I Tjing wordt door de negen en de zes bepaald. In de westerse 

cultuur vond dit werk bij enkele intellectuelen een vruchtbare bodem. Jung, die ook 

aan Bretons enquête over de rencontre capitale had meegedaan, was een van zijn 

pleitbezorgers. In het voorwoord van een Duitse vertaling schrijft Jung in 1949 dat hij 

meer dan dertig jaar lang de I Tjing heeft bestudeerd om het onbewuste te verkennen. 

Hij realiseert zich dat collega’s deze interesse wantrouwen, maar hij is inmiddels de 

zeventig gepasseerd en durft nu zonder schroom voor hoon te bekennen dat Tao-te 

ching en de I Tjing van grote waarde zijn en te spreken over de philosophische vooroordelen 

van de Westelijke geest.171

De I Tjing is een boek dat middels het gooien van muntjes of het werpen van 

speciale stokjes een orakel als antwoord op de gestelde vraag geeft. Als van de 

muntenmethode gebruik wordt gemaakt, moet er zes keer met drie muntjes gegooid 

worden. Kop geldt als yang en telt voor drie; munt geldt als ying en telt voor twee. 

Per worp kunnen dus de getallen negen (driemaal yang), acht, zeven en zes (driemaal 

ying) gegooid worden. Deze getallen worden vervolgens weer vertaald in een lijn. De 

negen in de veranderende dichte (yang) lijn, de acht in de vaste dichte (yang) lijn, de 

zeven in de vaste open (ying) lijn en de zes in de veranderende open (ying) lijn. Door 

zes keer te gooien ontstaat een uit zes lijnen samengesteld hexagram. Elk van de 64 

hexagrammen heeft een naam en een bijbehorende verklaring.

De negen staat voor het scheppende en de hemel en de zes voor het ontvangende 

en de aarde. De negen en de zes staan echter altijd op het punt om te slaan in hun 

tegenhanger, respectievelijk de zes en de negen. Alle gegeven antwoorden met één 

of meerdere negens en zessen in het hexagram verwijzen naar het andere hexagram 

waarin de negen(s) of/en zes(sen) zijn omgeslagen. Door de negen en de zes laat het 

orakel zien dat het altijd tweevoudig is en elke situatie een yang- en een yingvariant 

kent.

Zürns fascinatie voor orakels blijkt al uit haar voorliefde voor de anagramkunst, 

maar ook een titel als Orakel und Spektakel (1964), een prachtig manuscript met 

tekeningen waarin anagrammen zijn ingeschreven, geeft dat aan.
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De ontmoeting met de witte man: 5. Das Weisse mit dem roten Punkt (1959)172

Het manuscript Das Weisse mit dem roten Punkt173 (de punt op het titelblad alleen in beeld 

gebracht door een rode stip) met de ondertitel Dem Zufall ausgesetzt oder die Quersumme 

der Gesichter will Ihr Ergebnis bestaat uit twee delen.174 Het eerste deel is aan haar zoon 

Christian en aan de vermenigvuldiging van het getal negen opgedragen en het 

tweede deel aan Christian en H.M. Hermann Melville. Het tweede deel opent met een 

voor Zürns denkwijze karakteristiek motto: Indem ich alle Hoffnung auf Wärme aufgebe, 

morde ich die Kälte. Het manuscript is weer in de eerste persoon geschreven en heeft, 

zoals Notizen einer Blutarmen, een dagboekachtig karakter.

In dit manuscript ondergaat de witte man opnieuw een metamorfose. Beschreven 

wordt zijn Verwandlung in een heer met boze ogen, een gezicht met dodelijke werking, 

een doodsvijand of een bovenmenselijk koud mens. Voor de ik-persoon gaat het om 

een ontmoeting met deze Gegenüber.175 Zürn schrijft, evenals in Erdachte Briefe en later 

in Der Mann im Jasmin, dat de (oog)ontmoeting in haar kinderdroom is aangekondigd. 

In deze versie beschrijft Zürn de kinderdroom aldus: träumte ich als Kind von der Ehe mit 

einem weisshaarigen, gelähmten, für immer an seinen Rollstuhl gefesselten Herrn, der mich belehrte. 

Ich sah mich zu seinen Füssen. Belehrung und Lauschen - das war die Situation dieser Ehe, die sich 

in einem Park unter dem ewigen Himmel des Juli abspielte. Und natürlich was er schön und er besass 

ein Schloss. Von seinem Bilde ist mir nicht viel mehr als seine Helligkeit - (wohl eine Frage der Haare, 

der Haut und der Augen) geblieben. Das betraf auch die Hände. Hinter uns, unwandelbar, blühte der 

Jasmin. Nichts veränderte sich. Ausser mit seinen grossen kostbaren aber auch furchterregenden 

Blicken berührte er mich mit seiner Stimme. Ich glaube nicht, dass er mir jemals die Hand gab. Diese 

Ehe war meine Seligkeit. Ich denke, an dieser Überzeugung hat sich nichts geändert. Und das ist meine 

Unzufriedenheit. Meine grosse Unzufriedenheit mit meinem Leben und mit den Möglichkeiten. Und das 

ist der Sinn von meiner Legende vom Leben zu zweit.176 In deze kinderdroom is het huwelijk 

een meester-leerlingrelatie waarin de meester de leerling inzicht verschaft. Het gaat 

in Das Weisse mit dem roten Punkt om de mystieke ervaring van eenwording met het Al 

(ofwel: de kosmos, de oneindigheid, het wit): Vertieft in meine Anbetung, seit meiner seeligen 

Kinderhochzeit im weissen Kleid - fühle ich, wie ich langsam weiss werde ..... Ins Weisse schwimmen, 

um endlich das weisse Bild … zu sehen.177 Alhoewel Zürn evangelisch was gedoopt, zou 

deze beschrijving gezien kunnen worden als de godservaring van een kind tijdens de 

eerste communie.

Aan de kindertijd kwam abrupt een einde. Zürn schrijft daar altijd over als over een 

dramatische breuk in haar leven. In Erdachte Briefe relateert ze die breuk aan het moment 

dat ze het drama van haar ouders beseft. En in dit manuscript verwijst de bekentenis 

dat ze als twaalfjarige overwoog uit het raam te springen naar deze moeilijke periode. 
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Ze ervoer het einde van haar kindertijd als het verlies van haar dromen. In dit 

manuscript herinnert ze zich nog een droom uit die tijd: auf der eisigen Winterstrasse, die 

nach links, immer nach links führt, sitzt neben einem Häufchen glühender Köhlen - mitten in der Weisse 

- ein schwarzer Fleck. Es ist ein schmutziger Zwerg, wie ich beim Näherkommen feststellen muss. 

Seine rollenden Augen verfolgen scharf meine schlotternde Angst, als ich an ihm vorübergehen muss.178 

Zürn schrijft dat die droom ooit psychoanalytisch is geïnterpreteerd. De droom zou 

volgens dit referentiekader duiden op een angst voor mannelijke ogen. Zürn schrijft 

het daarmee niet eens te zijn. Haar angst geldt juist vrouwelijke ogen.179 Haar eigen 

interpretatie verschilt dan ook sterk van de psychoanalytische. Ze is bang voor de 

lelijke dwerg, omdat hij is zoals zij is: verkrüppelt, während ich gerne schön gewesen wäre, am 

Boden klebend, während ich gerne getanzt, geschwebt, geflogen wäre. Feindlich, mit mörderischer 

Absicht, während ich gerne Vertrauen, Vertrauen gehabt hätte, um mich zu öffnen, um den Strom zu 

trinken, um darin zu ertrinken...180 In haar visie toont de droom haar hoe ze is en hoe ze wil 

zijn. Zürn beschouwt haar gedroomde geestelijke bruidegom als een imaginair alter 

ego, een fantasma van een lichtend voorbeeld, een gefantaseerde schutsengel. Een 

geestelijk verbond met deze meester zou voor haar als kind, in tegenstelling tot de 

vrouwelijke ogen, een hulpmiddel zijn geweest om van de grond los te komen en 

onpersoonlijke, mystieke ervaringen mogelijk te maken.

Zürn beschrijft verder in dit manuscript, zoals eerder in Das Haus der Krankheiten, 

dat zij zich vanaf het einde van haar kindertijd in tweeën opsplitste. De betere helft 

is verstandig, wijs, weerloos, open en weet dat er met ziekte iets te winnen is. Haar 

slechte helft beziet, geeft commentaar, doet de volwassenen in de alledaagse wereld 

na, houdt rekening met de anderen en legt zich neer bij de plichten. Sindsdien is 

het bergafwaarts met haar gegaan. Zürn geloofde als kind dat het grote menselijk 

avontuur lag in de ontmoeting met de goede genius: Ich habe geglaubt, daß die Begegnung 

mit einem menschlichen Wesen - und jetzt spreche ich von der Begegnung mit dem Mann - unsere 

Vorhänge zum Verschwinden bringen könnte. Mehr noch: dass dieser Vorgang das wesentlichte 

Ergebnis einer solchen Begegnung sein müsste.181 Haar slechte helft belemmert haar zicht 

op, contact met het wit (de stroom, de essentie). En dit geloof is door de ontmoeting 

met de witte man gereactiveerd. In haar rencontre capitale was haar Vorhang als sneeuw 

voor de zon verdwenen en was haar, zoals Breton via de ogen van haar Gegenüber, het 

universum onthuld waarvan ze als kind had geweten.

Zürns zielestrijd gaat steevast gepaard met twijfel en ironie. In deze versie vergelijkt 

zij zichzelf met de prinses op de erwt uit het gelijknamige sprookje van Andersen. Zij 

merkt op wat anderen niet opmerken, maar wat wel degelijk bestaat. Soms vangt 

ze een flard, een glimp op van wat geen vorm heeft: het wit, het Al, het grote beeld 

(Tao-te ching). Het is als de splinter in het oog van het jongetje na zijn bezoek aan de 
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Sneeuwkoningin, alweer een sprookje van Andersen. Ook hij bekijkt na deze ontmoeting 

de wereld met andere ogen: vriendschap en liefde laten hem ijskoud. De prinses op 

de erwt vangt het minuscule teken, de Splinter182 op, maar, vraagt zij zich af: stel dat de 

prinses zich vergist en de erwt slechts een Fremdkörper en niets anders is?

Altijd schrijft Zürn dat zij zich in haar streven naar mystiek belemmerd voelt door 

haar vrouw-zijn. Zij veronderstelt, evenals Bellmer, dat ieder mens mannelijk en  

vrouwelijk is. Van deze menselijke dimensie zou ze echter dolgraag verlost willen zijn. 

Het allerliefst zou ze noch man noch vrouw willen zijn. Ze weet dat iedereen deze 

gedachte idioot vindt; alleen hij, de Gegenüber die ze per toeval ontmoet heeft, zou 

haar hierin sterken, weet ze.

Wit en rood

Ins Weisse schwimmen, um endlich das weisse Bild ...  zu sehen of, in de typoscript versie, Ins 

Weiße schwimmen, um sich mit dem weißen Bilde untrennbar zu vereinigen.183 Het is een mystiek 

verlangen dat Zürn met de auteurs van haar dichtersparadijs deelde. Lautréamont 

spreekt over het menselijke streven naar oneindigheid en zich te voeden met de pure 

essentie van het licht.184 Daarvoor moet de engel in een gier veranderen; God heeft 

geen spat licht gezien.

Ook Arps leven en kunst stonden in het teken van geestelijke zuivering om 

in contact te komen met het oneindig wit, le blanc infini185, het onverklaarbare, het 

onbevattelijke, het ondefinieerbare, het goddelijke, het absolute ofwel het absoluut 

moderne.186 Dit is niet toe te eigenen, voor te stellen of af te beelden.187 Het valt 

iedereen toe; je behoeft slechts je ogen voor het toeval te openen. Aldus creëerde 

Arp zijn witte wolken, grote witte amorfe sculpturen. Zürn verwijst daar expliciet naar 

in een tekening in het hieronder genoemde Sainte-Anne Album I. Les yeux des hommes 

sont divers188 schrijft ook Arp stellig; de ene mens ziet de cirkel, de ander ziet slechts 

het wel en wee tussen de mensen en de dingen. Hij rekent zichzelf tot de eersten; de 

anderen beperken en begrenzen zich tot l’érotomachie mécanique de notre siècle189 en laten 

zich daardoor begrenzen.

Michauxs zucht naar het oneindig wit is heftiger en drastischer dan die van Arp. 

Le blanc est en vous.190 stelt hij. In L’Infini turbulent (1957) beschrijft hij zijn ervaringen tijdens 

het afdalen (of opstijgen) naar waar alles wat wit is, zelfs alle gevoelens, totdat het wit 

het wit vernietigt, doodt.191 In Passages (1950) beschrijft Michaux zijn weg: Ik moet zien 

terug te keren tot (…) de toestand van onverschilligheid, van een egaliserende onverschilligheid. Dan 

kun je bijna wat dan ook bekijken, of niets bekijken. Het zijn zonder weerstand, zonder bewogenheid, 
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zonder je veel bewogen te laten worden, strekt zich als een laken uit, je wil is dan in winterslaap. (...) 

Andermaal is alles mogelijk. Het “vormloze”, het “Al” kan naderbij komen.192 Michaux verlangde 

naar een authentieke mystieke ervaring: un désir d’union.193

Michauxs kunst, literatuur en leven stond in het teken van exorcisme, van het 

uitdrijven van wat in hem broeide en woedde. Het stond in het teken van geestelijke 

schoonmaak om oog en oor te krijgen voor mystieke ervaringen. Mystici, in eerste 

instantie westerse mystici en later oosterse mystiek, waren zijn inspiratiebronnen. 

Een van zijn belangrijkste inspiratiebronnen was De verhevenheid van de geestelijke bruiloft: 

Of de innige ontmoeting met Christus van de Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec. De 

mystiek van Ruusbroec achtte Michaux net zo waar, actueel en modern als die van 

Lautréamont.194 Beide waren het neusje van de zalm; copains de génie.195 “De geestelijke 

bruiloft” is een verhandeling over hoe de mens zich stapsgewijs kan bekwamen 

oog voor het bovennatuurlijke te krijgen en uiteindelijk het goddelijke geopenbaard 

te krijgen; Ziet, de bruidegom komt, gaat uit, om Hem te ontmoeten.196 De eerste stap is de 

wil te verzaken, zich te onthechten en het licht in de wereld te zien. Aldus licht een 

geestelijke klaarheid in het verstand op en kijkt men met de goede lichamelijke ogen. 

Dit is de voorwaarde voor geestelijk zien. Het eerste teken van geestelijk zien zijn de 

openbaringen in visioenen.197 Vervolgens moet de mens zich weer onthechten van 

zijn verlichte rede. Pas dan kan de verlichte mens “hem” ontmoeten. De verlichte 

mens is onverdeeld, vrij van twijfel, verloochent zijn wil en wacht in innerlijke vrijheid 

af. Alleen dan laat de grondeloze zee der Godheid zich aanschouwen, is de begeerde 

eenheid mogelijk en zal de geest van raad in hem verdubbeld worden.198

Hij of zij die één wil zijn met het oneindige moet aldus Ruusbroec vrij zijn van 

verdeeldheid of onbestendigheid van het hart en van vriendschap, verering, 

schoonheid, wellust en liefde. Of, in de hardere taal van Lautréamont, alleen hij, die 

alles heeft verloochend, vader, moeder, Voorzienigheid, liefde, ideaal 199 kan zichzelf overstijgen. 

Zürn speelt ook met dit idee. Zij wijst ook op het gevaar van het rood voor het wit. 

Het rood staat voor gevoelens van vriendschap, verering of liefde en die gooien roet 

in het eten. Zelfs een handdruk getuigt al van te weinig distantie. Ook Zürn meent dat 

Ein Messer besser ist als ein Freund.200

Wit en het rood zijn in Zürns oeuvre symbolische kleuren. Wit is de kleur van 

het bovennatuurlijke, de scheppende kracht, en rood de kleur van het aardse, de 

tegenwerkende kracht. Het rood en wit duiken vaak op in haar oeuvre. Bijvoorbeeld 

in anagramzinnen als des Eises Purpur of Eises Purpur (1957 en 1964).201 In Das Haus der 

Krankheiten heeft de witte adelaar de rode schorpioen als tegenpool. Het anagram Die 

Neunundneunzig ist unsere Schicksalszahl (1958) is met rode inkt in een tekening geschreven. 

Voor het manuscript Serment Conjuration Evocation (1960) is alleen rode inkt op wit papier 
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gebruikt en onder alle anagrammen in het Eisenbahnheft, waaronder het anagram Das 

Weisse mit dem roten Punkt (1960), staat een rode punt.202

De ontmoeting met de witte man: 6. Serment Conjuration Evocation (1960)

De laatste “bezwering” Serment Conjuration Evocation (Parijs, september 1960) bestond 

oorspronkelijk uit drie anagramgedichten en zes (of drie) pentekeningen.203 

De drie anagrammen zijn met rode inkt in een passe-partout geschreven en 

hebben de titels: Wenn uebers Jahr der Jasmin blueht (afbeelding 51), Das wird im naechsten 

September sein en Und das wird im November sein.204 De tekeningen bevinden zich helaas 

niet meer in het manuscript, maar de tekeningen Begegnung (afbeelding 52) en 

Berührung (afbeelding 53) behoren er hoogstwaarschijnlijk toe.

De tekeningen hebben, evenals de anagrammen, links boven een klein rood vlak 

met daarboven weer een klein wit vlak. De tekening Begegnung toont een vrouw die op 

de grond zit, op de rug gezien. Voor haar verschijnt een geest, een djinn, een genius 

die opvallende ogen, hoorns en handen heeft.205 De vrouw en de genius zijn met 

elkaar verbonden door een rode stippellijn, die ook een aftakking naar zijn handen 

heeft. Het onderlijf van de vrouw bestaat uit schubachtige vormen die doen denken 

aan een rok of een (lotus)bloem.

Op de ontmoeting volgt de Berührung. De vrouw is opgestegen en opgelost. De 

wervelkolom is achtergebleven en heeft een aftakking naar haar kruin en naar de 

kruin van “de geest”. Uit beide uiteinden stromen negens die de hele ruimte vullen. 

Op de plek waar eerst de vrouw zat staat nu 9 9.

Slang

In Zürns beeldende kunst zijn wervelkolommen vaker slangen of slangachtigen (zie 

afbeeldingen 54 en 55). Het slangemotief past vanwege zijn ronde, vloeiende en 

eenvoudige vorm uitstekend bij de stijl en de oriëntaalse sfeer van Zürns tekeningen. 

Slangen of slangachtigen vinden hun oorsprong niet louter in het decoratieve 

karakter van het dier zelf, maar evenzeer in de culturele betekenissen die aan slangen 

worden toegekend. Uit haar proza blijkt dat een lenige wervelkolom een ideaalbeeld 

was voor Zürn. Een soepele wervelkolom associeerde Zürn met een verlichte geest. 

Deze gedachte komt uit de chakra-theorie in het algemeen en uit de tantra- of 

kundaliniyoga in het bijzonder. Zürns voorliefde voor dit beeldmotief verwoordt ze 
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aldus: In dieser Zeit beginnt sie die Schlange zu zeichnen und fühlt sich ergriffen von der Fähigkeit 

dieses Tieres, das - wenn es will - mit seinem Körper die 9 - die 6 - die 8 und die 3 und vor allen Dingen 

den vollkommenen Kreiss bilden kann.206

De slang die in zijn eigen staart bijt, vormt de perfecte cirkel. Het symbool heet 

de Ouroboros. Het betekent dat de kringloop van het leven geen begin en einde 

heeft en dat het universum oneindig is. Het is een zeer oud, bekend en veelvuldig 

gebruikt beeldmotief. In de sprookjes van Andersen duikt het op in de gedaante van 

de wereldslang. Een andere vorm die Zürn dezelfde kwaliteiten toeschrijft is de kogel. 

Ook de kogelvorm noemt ze de vollkommenste Form.207 In Zürns beeldende kunst zijn de 

orthodox-traditionele vormen van de eindeloze, grenzeloze vorm niet aanwezig. Wel 

speelse varianten erop (afbeelding 56). Soms refereren ze aan de ying-yang cirkel 

(afbeelding 57).

In de tekeningen van Serment Conjuration Evocation verbeeldt Zürn de mystieke ervaring 

van eenwording als de kundalini, de slangekracht ontwaakt. De kundaliniyoga, ook 

wel tantrayoga genoemd, veronderstelt in elke mens de aanwezigheid van zeven 

chakra’s, een soort wentelende energiekelken. De laagste ligt ter hoogte van de 

stuit. De hoogste ter hoogte van de kruin. In de laagste chakra ligt de slangekracht 

te slapen. Deze energie kan ontwaken als de wervelkolom door yoga- en meditatie-

oefeningen ontspannen, sterk, lenig en soepel is. Als de kundalini bij de hoogste 

chakra komt, is het doel bereikt: transformatie ofwel eenwording met “Het” (The 

Supreme Self, Paramatma, mantische-ik208, het wit, het Al, het vorm- en beeldloze).

Een eerste wetenschappelijke introductie van de kundalini- of tantrayoga was The 

serpent Power (1918), een Engelse vertaling van twee tantrateksten, een voorwoord en 

commentaar van Arthur Avalon. The Serpent Power is talloze keren herdrukt en in den 

beginne onder het pseudoniem Sir John Woodroffe uitgegeven. De Franse vertaling 

ervan, La Puissance du Serpent, verscheen in 1959. Met de vertaling van de originele 

tantrateksten hoopte Avalon tegengas te geven aan de onjuiste ideeën die er in het 

Westen over de tantra circuleerden. Volgens hem praktiseerden in 1918 duizenden 

mensen in West-Europa een kundalini- of tantrayoga die bestond uit rituele seks 

(phallic sorcery209) om in extase te geraken. Avalon sloot niet uit dat een perverse en 

misleide concentratie op seksuele energiecentra een bepaalde geestestoestand 

veroorzaakte, maar volgens Avalon had dit weinig gemeen met de originele tantra. De 

slangekracht opwekken, ware transformatie bewerkstelligen, vereiste een spirituele 

leerling. Hij (Avalon veronderstelt een mannelijke leerling) moest intelligent zijn, geen 

onrecht begaan, uitsluitend goed doen, zuiver zijn, in de Veda geloven, zich verlaten 

op Brahman en niet-dualistisch denken. Zolang de leerling deze geestesstaat niet 

heeft bereikt, mag hij zich niet aan transformatie, aan het ontwaken van de kracht 
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van de slang, wagen. De onvoldoende voorbereide leerling loopt het gevaar gek 

te worden. De voldoende voorbereide leerling mag de transformatie alleen onder 

begeleiding van zijn meester, de goeroe, ondergaan.

Avalon nam acht tekeningen op die de weg van de kundalini van de laagste 

naar de hoogste chakra visualiseert. De eerste tekening toont de eerste fase: een 

in lotushouding zittende man met zes chakra’s en op zijn hoofd schubben van een 

lotusbloem. De laatste afbeelding toont het einddoel: de staat waarin de kundalini 

de hoogste chakra bereikt en  “de energie” via de kruin het hoofd verlaat (afbeelding 

58).

De filosofische belangstelling voor de mystieke tantrateksten vond onder 

andere weerklank bij Jung. Hij interesseerde zich voor individuele transformatie, het 

toetreden tot een ander soort leven. Bovendien dacht Jung met de kundalinitheorie 

bepaalde psychosen te kunnen verklaren.210 In Zürns milieu was de tantrayoga wel 

bekend: Henry Michaux was er een beoefenaar van.211 Michaux participeerde ook in de 

tentoonstelling Tantra Art in 1970, in galerie Le Point Cardinal, waar Zürn eerder in 1962 en 

1964 had tentoongesteld.

De belangstelling voor kundaliniyoga daar en destijds was onderdeel van een 

algemeen filosofische interesse voor Verwandlung ofwel Die Grosse Befreihung. Het was 

een interesse die voortbouwde op de filosofieën van Ruusbroec, Blake, Goethe en 

Nietzsche en die met Lautréamont en de Oosterse ontdekkingen een hoogst moderne 

weg insloeg. Een filosofische interesse dus, en Michaux koos in het verlengde van zijn 

belangstelling daarvoor de uitspraak van een honderdentwintigjarige Indiër Kabir als 

motto voor zijn eerste hoofdstuk in Un Barbare en Asie : Je franchis le cercle sacré.

Zürns vertrouwdheid met dit soort Oosterse filosofieën blijkt uit de rol die de 

zonnevlecht in haar logica vervult. De zonnevlecht is de derde chakra, de plaats 

waar de ziel zich ophoudt. Zürn legt op twee plaatsen in haar werk nadruk op de 

zonnevlecht: in Das Haus der Krankheiten en in Der Mann im Jasmin. In Das Haus der Krankheiten 

stelt Zürn dat de zonnevlecht in haar leven van groter belang en van meer waarde 

is dan het hart. In Der Man im Jasmin schrijft ze dat de zonnevlecht haar belangrijkste 

onderscheidingsvermogen is: das Sonnengeflecht (…).  Es begann sich zu erwärmen und zu 

strahlen, wenn sie bestimmte Musik kennenlernte - die bestimmten Menschen - die bestimmten Bücher 

- Begegnungen mit Objekten der Kunst - alles das, was dazu gehört, um sich das innere Königreich im 

Laufe des Lebens aufzubauen.212

De chakrafilosofie had in de jaren dertig ook zijn weg naar een therapie 

gevonden: Autogene Training, van de Duitse neuroloog Johannes-Heinrich Schultz. 

Het is een zelfhypnosetherapie die bestaat uit ademhalings- en luisteroefeningen om 

het lichaam en de geest stapsgewijs door voorstellingskracht te trainen. De patiënt 
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leert bijvoorbeeld het lichaam zwaar en de geest licht te voelen of de zonnevlecht te 

verwarmen en het hoofd af te koelen. Deze therapievorm werd heel populair; Zürn 

kreeg hem in 1960 tijdens haar eerste opname in een psychiatrisch ziekenhuis ook 

voorgeschreven.213 Zürn keek op deze medische therapievorm neer, omdat ze van de 

verkeerde premissen uitging. Het meest bijzondere van de zonnevlecht was volgens 

Zürn dat de zonnevlecht geheel buiten het bereik van de menselijke wil en wensen 

viel. Een menselijke disciplinering van de zonnevlecht voor therapeutische doeleinden 

zou aldus haar op een misvatting berusten.

In Zürns oeuvre van 1957 tot 1966 staan de slang, cirkel, het ying-yangteken en de 

chakra’s in het teken van haar ideaal het dualistische denken te overstijgen. Zürns 

ideaalbeelden gaan dan ook altijd vergezeld van bijbehorende tegenbeelden. Het 

pendant van Zürns verlangen naar een soepele en lenige wervelkolom is de angst 

voor een onbuigzame en verkrampte wervelkolom omdat dat op kleingeestigheid 

en geestelijke stilstand duidt. Zürn schrijft dat ze als kind droomde danseres te 

worden, maar al op jonge leeftijd besefte dat deze kinderdroom nooit vervuld zou 

worden. Daarvoor was ze te stijf en te verlegen. Het verlangen naar een superlenige 

wervelkolom is wel blijven sluimeren, en duikt soms in tekeningen, dromen en later in 

een hallucinatie op: sie fühlt hier auf der Bühne, wie ihre Wirbelsäule zur Schlange wird.214

Rencontre avec Monsieur M (ma Mort)

De meest monumentale ontmoetingsvoorstelling (1960) is een grote pentekening die 

Zürn aan Henri Michaux en Carl Laszlo opgedroeg (afbeelding 59).215 De tekening 

is in het bezit van Laszlo; hij kwam volgens zijn zeggen stomtoevallig op zijn weg, 

in een galerie.216 De tekening is bekend onder de titel Bonjour Monsieur M.M. = MOM. 217 

Zürn schrijft in Der Mann im Jasmin over een mooie grote tekening Rencontre Monsieur M 

(ma Mort) waaraan ze met heel veel plezier heeft gewerkt, die de aandacht van een 

van de artsen in de psychiatrische kliniek in Wittenau had getrokken en die “de witte 

man” later in Parijs van haar kocht om haar financieel te ondersteunen.218 Hij bood 

haar daarmee de mogelijkheid zich te wijden aan het schrijven en tekenen. Het zou 

om dezelfde tekening kunnen gaan.

De tekening toont een ontmoeting van een man - met een vogel op borsthoogte, 

een dier aan zijn zijde en met een M op zijn hand - met een vrouw die een U op haar 

hand heeft en er met hoofdornament en lang gewaad exotisch uitziet. Zij kijken elkaar 

niet aan; zijn gezicht is in drie standen en haar gezicht in twee standen getekend. Hun 
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handen raken elkaar wel aan. Op de achtergrond zijn stedebouwkundige constructies 

getekend, die ook een oosterse sfeer uitstralen. In de luchtpartij staat, rond het getal 

6, een Bijbelse versregel uit Galaten 4, vers 15, geschreven: Wie waret Ihr dazumal so 

seelig! Ich bin Euer Zeuge, dass, wenn es möglich gewesen wäre, Ihr haettet Eure Augen ausgerissen 

und mir gegeben.219 Het daarop geïnspireerde anagram is in flarden over de luchtpartij 

verdeeld.220 Het aardse gedeelte van de tekening is opgevuld met takken waarvan de 

tak hoog in het midden een gezicht heeft.

Zoals in de voorgaande ontmoetingen met de witte man, refereert deze tekening 

aan een (geestelijke) bruiloft en staat de handaanraking centraal. Het is opnieuw een 

ontmoeting waarin de ogen centraal staan, distantie in acht wordt genomen en de 

man reeds de ogen bezit en de geestelijke staat heeft bereikt die de vrouw bewondert 

en begeert. Deze ontmoeting staat in het teken van de zes, dus in het teken van de 

dood. Het Bijbelse citaat over het uitrukken van de ogen is nieuw in het werk van 

Zürn, maar is toch ook weer bij Lautréamont terug te vinden. In De zangen van Maldoror 

beschuldigt Maldoror een hersenschim ervan de ogen van een vrouw te hebben 

uitgerukt en zich te hebben toegeëigend.221 De Bijbelse versie van Zürn is veel milder; 

het citaat suggereert eerder een wens de ogen aan een ander te schenken.

Gérard de Nerval

De meest vruchtbare en meest dramatische rencontre capitale was wellicht die van de 

door de surrealisten bejubelde schrijver Gérard de Nerval (pseudoniem van Gérard 

Labrunie) met een vrouw die ik maar Aurelia zal noemen.222 Deze negentiende-eeuwse 

schrijver had een amour fou-avant la lettre beleefd en beschreven in Aurélia: Ou le Rêve et la Vie 

(1855). In dit manuscript, dat na zijn zelfmoord gevonden werd, beschrijft De Nerval zijn 

Eindrücke einer Geisteskrankheit die zich langzaam na een ontmoeting met een vrouw (zij zou 

kort daarop zijn overleden) inzetten.

De Nerval was voor de surrealisten een grote inspiratiebron. Ook voor Zürn en 

Bellmer die gezamenlijk een anagram maakten met een in het Duits vertaalde zin van 

De Nerval Roses au cœur violet?223 De Nerval beschrijft in Aurélia minutieus en lucide de 

onomkeerbare en onafwendbare impact van de ontmoeting: Wat een waanzin, zei ik bij 

mezelf, om zo’n heftige platonische liefde te koesteren voor een vrouw die jou niet meer bemint! Dat is de 

schuld van mijn vele lezen; ik heb de verzinsels van de dichters serieus genomen en van een alledaags 

persoon uit deze eeuw een Laura of een Beatrice gemaakt ... Laat ik mij in andere liefdesavonturen 

storten, dan ben ik dit zo weer vergeten.224 Reizen, schrijven en andere liefdes mochten niet 

baten. Zij bleef in zijn gedachten en dromen spoken en leidde hem langzaam in een 
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geesteswereld waarin cijfers, dromen en hallucinaties aan betekenis wonnen. De 

Nervals geestestoestand vereiste meerdere malen een opname in een psychiatrische 

inrichting. De schrijver trachtte in navolging van Swedenborg, Apuleius en Dante (...) 

indrukken op schrift te stellen van een langdurige ziekte die zich geheel en al heeft afgespeeld in de 

mysteriën van mijn geest; - ik weet eigenlijk niet waarom ik het woord “ziekte” gebruik, want ik  voor mij 

heb me nooit beter gevoeld.225

In Aurélia beschrijft De Nerval niet alleen de aard van de ontmoeting, maar poogt 

hij deze ook te verklaren. Op basis van een diepgravende kennis van oosterse 

en westerse mystieke en occulte literatuur legt hij een verband tussen de laatste 

beslissende ontmoeting met Aurelia en thema’s als het mystieke huwelijk en de 

mystieke dubbelganger. Ook hij stelt: In iedere mens bevindt zich een toeschouwer en een 

speler, één die spreekt en één die antwoordt. De Oosterlingen zagen er twee vijanden in: de goede en 

de kwade genius. (...) Wie weet of deze geesten zich niet onder bepaalde omstandigheden of op een 

bepaalde tijd opsplitsen.226

De Nerval verklaart de subjectieve impact van de amour fou ook vanuit ervaringen 

in zijn kindertijd. De Nerval heeft zijn moeder door haar vroege dood niet gekend. Hij 

zou wellicht daarom altijd naar een niet te vinden (vrouw)beeld op zoek zijn geweest. 

Aurelia en, nadat haar beeld hem ontglipt was, de vervangende geesten zouden 

kunnen aanknopen bij een oud verlangen naar een verloren gegane eenheid, of 

wellicht was Aurelia zijn dubbelganger.

Vanwege de exotische sfeer toont de ontmoetingstekening van Zürn overeenkomsten met 

L’Histoire de la reine du Matin et de Soliman Prince des Génies van De Nerval, uit Voyage en Orient 

(1848). De Nervals verhaal is gebaseerd op een mythe. In zijn versie brengt Balkis, 

de koningin van het geslacht van Saba uit Jemen, de koning van Israël - Soliman 

(ook wel Salomo) - een bezoek om de bezongen wijsheid van deze rijke en machtige 

vorst te toetsen. In de hoop haar geslacht te kunnen voortzetten is zij geïnteresseerd 

in een huwelijk met deze op het oog uiterst geschikte huwelijkskandidaat. Soliman 

is niet minder geïnteresseerd, zeker nà haar verheven schoonheid aanschouwd te 

hebben; een huwelijk zou een ongekend groot Arabisch rijk mogelijk maken. Dit feest 

vindt echter op het allerlaatste moment geen doorgang als gevolg van een fatale, 

wonderschone ontmoeting tussen de koningin van Saba en een dienaar van Soliman, 

de kunstenaar Adoniram die ’s werelds allermooiste en imposantste tempel gestalte 

had gegeven. Deze kunstenaar deed de wereld versteld staan: Tot welk ras behoorde hij? 

Het was een geheim, en het best bewaarde van alle; hij duldde niet dat men hem op dit punt ondervroeg. 

Zijn mensenhaat veroordeelde hem ertoe als een vreemdeling en in zich zelve teruggetrokken te leven te 

midden van het geslacht van de kinderen van Adam; zijn briljante en vermetele geest plaatste hem boven 
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de mensen, die zich helemaal niet als zijn broeders voelden. Hij had iets van de geest van het licht en 

van de genius van de duisternis! Zonder belangstelling voor vrouwen die hem heimelijk gadesloegen en 

nooit met elkaar over hem spraken, vervuld van minachting voor de mannen, die het vuur van zijn blikken 

ontweken, bekommerde hij zich even weinig om de ontzetting, die zijn indrukwekkend uiterlijk, zijn 

rijzige en kloeke gestalte inboezemden, als om de indruk, die zijn vreemde en fascinerende schoonheid 

teweegbracht. Zijn hart was stom; alleen het werkzaam-zijn als kunstenaar bracht handen tot leven, 

(...).227

Tijdens een ontmoeting met Balkis bij een wasplaats waar de bloeiende jasmijn 

sterk geurde, wordt de afkomst, het voorname geslacht, van de kunstenaar door een 

vogel onthuld. Deze vogel, van de koningin van Saba, was niet van deze wereld; hij 

was een ziel uit het element vuur en behoorde tot de wereld van de djinns, de genieën, 

de geesten die magische krachten bezitten. Deze hop, Hud-Hud genaamd, blijkt tot 

ieders verbazing niet alleen te luisteren naar de koningin, die de magische kracht 

bezat de vogels te gebieden, maar ook naar Adoniram. Als deze de naam van de hop 

noemt en het geheimzinnig teken van de Tau228 in de lucht maakt, komt de vogel gedwee 

op zijn vuist zitten, iets wat de vogel ondanks de vleierijen en verlokkingen koning 

Soliman stijfkoppig weigerde. Door de vogel is het orakel gesproken, het magische 

bewijs geleverd dat Adoniram, net als Balkis, maar in tegenstelling tot Soliman, tot het 

hoogste geslacht behoorde. Zij zijn voor elkaar bestemd en zijn, als de goede en de 

kwade genius, samen één. De ontmoeting wordt wel met nageslacht maar niet met 

een huwelijk bekroond, omdat Adoniram niet veel later door drie van zijn, mede door 

koning Soliman opgejutte, naijverige werklieden wordt vermoord.

De idee van een mythische vogel als eerste manifestatie van de Supreme Self 

behorend tot een andere wereld is ook bij Max Ernst en Henry Miller te vinden. 

Ernst creëerde zijn alter ego, zijn artistic self  in zijn Bird Superior: Loplop.229 De vogel 

representeert de creatieve energie, bron en ideaal. Miller spreekt over zijn vogel van 

het geslacht dodo.230

In zowel Zürns ontmoetingen met de witte man als in De Nervals ontmoeting van 

koningin Balkis met kunstenaar Adoniram gaat het om “de” ontmoeting die vanwege 

zijn perfectie niet lang kan duren en in de toekomst niet meer geëvenaard kan worden. 

Zowel De Nerval als Zürn kennen het thema van de ontmoeting met de ideale alter-

ego, de ontmoeting met de dubbelganger, ook uit Europese literatuur, met name 

van de Faust van Goethe, het literaire werk dat ook vol esoterie zit. De Nerval, die 

op jonge leeftijd Faust had vertaald, benadrukt in Aurelia dat een rencontre capitale een 

verschrikkelijke en mooie openbaring is die zowel het leven als de dood impliceert. 

Goethe en zijn Faust spelen ook in Zürns imaginaire wereld een belangrijke rol.231
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Zürns ontmoetingstekening is geen illustratie van het verhaal van de koningin 

van Saba en de kunstenaar Adoniram, maar verbeeldt een ontmoeting van hetzelfde 

kaliber. Het is ook een verschrikkelijk schone ontmoeting, een rencontre capitale die 

de geestverwantschap tussen twee mensen openbaart en daardoor ver boven de 

gewone huwelijksrelaties uitstijgt. Zürns ontmoetingsconcept is wel, net als bij De 

Nerval, geënt op de ontmoeting van een vrouw die naar zelfverwerkelijking streeft 

en een mannelijke soortgenoot treft die haar geestelijk overstijgt. Ook bij Zürn is 

de bruidegom de solipsist, de witte adelaar, de meester in afstand nemen tot de 

menselijke zieleroerselen, de kunstenaar die alle kunstenaars overtreft.

Blanc avec un Pique As comme coeur (1961)

Nà de intrede van haar “geestesziekte”, september 1960, heeft Zürn de ontmoeting 

met de witte man nog maar twee keer expliciet vormgegeven, eenmaal in een 

tekenschrift en jaren later in Der Mann im Jasmin. Het tekenalbum bestaat uit dertien 

balpentekeningen. De kaft van het album is gedateerd oktober 1961; één tekening 

draagt als datering oktober, de ander november 1961. Het album heeft Zürn van 

Michaux gekregen. Voorin staat een met de hand geschreven opdracht van Michaux 

aan Zürn te lezen:

Cahier de blanches étendues intouchées

lacs où les désespèrés

mieux que les autres

peuvent nager en silence

s’étendre à l’écart et revivre

Pour Unica 232

De dertien tekeningen zijn een beetje a-typisch voor Zürns tekenstijl, omdat 

ze met balpen getekend zijn en daardoor veel minder vloeiend van stijl dan de 

pentekeningen. Het is zeer waarschijnlijk dat Zürn geen ander tekengerei dan de 

balpen ter beschikking stond, omdat haar - tijdens deze eerste opname in het 

psychiatrisch ziekenhuis Sainte-Anne in Parijs - nog geen scherp tekengerei werd 

toegestaan.233

Dit tekenschrift verschilt essentieel van de zes manuscripten die Zürn in Ermenonville 

en Parijs had gecreëerd, omdat deze versie veel minder intiem van karakter is. Het 

is geen poging om grip op de ontmoeting te krijgen en naar eigen begrip en maatsta-

ven te karakteriseren. Het is meer een poging om haar omgeving, met name haar 
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Franse psychiaters, een indruk te geven van haar geestelijke dilemma. In twee van 

de tekeningen schreef Zürn namelijk Franse teksten. Ze richt zich daarin tot haar 

psychiaters, onder wie de psychiater-in-opleiding Jean-François Rabain die twee 

schetsen in zijn bezit heeft en in de Zürnreceptie zo’n prominente rol vervult.234

Alhoewel alle tekeningen in meer of mindere mate refereren aan de ontmoeting 

met de witte man, is de meest expliciete ontmoetingstekening de achtste tekening 

van dit manuscript (afbeelding 60). De vrouw links, in haar sierlijke gewaad en met 

ontblote borst, heeft een tak of trofee in haar hand en doet denken aan een amazone 

en een wajangpop. Degene die zij ontmoet maar niet aankijkt heeft vleugels en een 

stralend hart en een dier met een gewei aan zijn zijde. Hij doet daardoor aan een 

goede herder of een beschermengel denken.

Andere tekeningen van dit album refereren eveneens aan “de” ontmoeting. Het 

gaat opnieuw om een verschrikkelijk mooie ontmoeting tussen twee geestverwanten 

van wie de man geestelijk de meerdere van de vrouw is. Ook in deze versie keren 

elementen als de slang (afbeelding 61), de dolksteek (afbeelding 62) en de adelaar 

terug. Onder een van de tekeningen staat te lezen: C’est le depart au nid d’aigle; Octobre 

Dimanche = Ouverture de la chasse au oiseau 61; het adelaarsnest is verlaten; de jacht kan 

geopend worden. Ook de andere ingeschreven teksten bevatten veel verwijzingen 

naar Zürns concept van de amour fou, zoals het geheel wit en zonder bloed zijn, en 

een opmerking als - bonjour Monsieur Docteur le Mort-  je vous embrasse comme une nuage de 

marbre de ARP blanc avec un pique-As comme coeur. Het is een omhelzing waarin het hart 

geen hartenaas maar een schoppenaas is.

De in gebroken Frans geschreven teksten maken, evenals de tekeningen, een 

onbeholpen en verwarde indruk. Gaandeweg neemt Zürn vanaf 1961 afstand van 

haar vurige wens om zoals de witte man een “zielstoestand gelijk een oosterse 

dichter” te bereiken. Gedesillusioneerd vervormde ze deze wens in dit album tot een, 

voor intimi en artsen enigszins begrijpelijke liefdesproblematiek en accentueerde 

haar gek-zijn met alarmerende en, voor niet ingewijden, cryptische opmerkingen. 

Door haar eigen denkbeelden niet meer serieus te nemen capituleerde Zürn in dit 

album al enigszins voor meer gangbare ideeën.

Der Mann im Jasmin [1965-1966]

De witte man is als de man in jasmijn de geschiedenis ingegaan. In 1967 stuurde 

Zürn haar verhaal over haar ervaringen met haar geestesziekte als Der Mann im 

Jasmin: Eindrücke einer Geisteskrankheit naar Ruth Henry met de vraag de tekst in het 
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Frans te vertalen en in de hoop er een Franse uitgever voor te kunnen vinden. Zürn 

was in 1961 aan het project begonnen, maar het manuscript kreeg in de periode 

1965-1966 de uiteindelijke vorm. Het verhaalt de geschiedenis van haar eerste 

drie opnames in psychiatrische klinieken, respectievelijk in 1960, 1961 en 1964. 

De ontmoetingsthematiek heeft in Der Mann im Jasmin een sterk psychoanalytische 

ordening ondergaan. Zürn hoopt met deze psychoanalytische duiding “de” 

ontmoeting met haar dichtersparadijs voor eens en altijd te überwinden en daardoor te 

genezen van haar psychische problemen.

In Der Mann im Jasmin beschrijft Zürn in navolging van onder andere De Nerval haar 

Eindrücke einer Geisteskrankheit. Net als De Nerval meent Zürn dat haar geestesziekte zich 

door een amour fou - voor Zürn een ontmoeting met de witte man - langzaam maar 

onafwendbaar en onomkeerbaar inzette. En ook Zürn presenteert in haar vertelling 

een psychologische oorzaak.

Het boek opent met de beschrijving van een kinderdroom die in de eerdere 

versies niet voorkomt. Het boek opent er letterlijk mee: In ihrem sechsten Lebensjahr führt 

sie ein Traum in der Nacht hinter den hohen Spiegel, der in einem Rahmen aus Mahagoniholz an der 

Wand ihres Zimmers hängt. Dieser Spiegel wird zu einer offenen Türe, die sie durchschreitet, um in eine 

lange Pappel-Allee zu gelangen, die in gerader Perspektive zu einem kleinen Haus hin führt. Die Türe 

zu diesem Haus ist geöffnet. Sie geht hinein und befindet sich vor einer Treppe, die sie hinauf geht. Sie 

begegnet keinem Menschen. Sie steht vor einem Tisch. Auf diesem Tisch liegt eine kleine, weiße Karte. 

Als sie diese Karte in die Hand nimmt, um den Namen darauf zu lesen, erwacht sie. Der Eindruck dieses 

Traumes ist so stark, daß sie aufsteht, um den Spiegel zur Seite zu schieben. Sie findet die Wand und 

keine Türe.235

Freud en zijn navolgers waren met name geïnteresseerd in angstige, 

schrikaanjagende kinderdromen omdat met die dromen veelal de oorsprong van de 

neurose of de waanzin opgespoord kon worden: Aangaande de klinische en etiologische 

betrekkingen wil ik de volgende waarnemingen bij wijze van paradigma mededelen. Hohnbaum  (...) 

vertelt dat de eerste uitbarsting van waanzin dikwijls van een angstige, schrikaanjagende droom 

afkomstig is en dat de overheersende idee met deze droom in verband staat. Sante De Sanctis publiceert 

soortgelijke waarnemingen met betrekking tot paranoïci en betitelt in sommige daarvan de droom als de 

vraie cause déterminante de la folie.236

De kinderdroom over een meisje dat door de spiegel stapt en vervolgens door 

een deur gaat en trappen loopt, is in psychoanalytische terminologie een “typische 

droom”: een droom die vanwege zijn universaliteit een symbolische betekenis 

heeft. Alhoewel Freud zich in zijn Traumdeutung juist keert tegen de symbolische 

droomduiding en beweert dat de wezenlijke droominhoud zich juist aan het oog 

onttrekt door verschuiving, verdringing en verdichting en alleen met behulp van de 



Ins Weisse schwimmen, um endl ich das weisse Bi ld . . .  zu sehen? (Unica Zürn)

193

Ins Weisse schwimmen, um endl ich das weisse Bi ld . . .  zu sehen? (Unica Zürn)

194

associaties van de dromer achterhaald kan worden, erkent Freud enkele typische 

dromen die opvallend vaak gedroomd worden. Freud besteedt er niet veel bladzijden 

aan en bespreekt summier de droomsymboliek van kamers, trappen, plattegronden, 

kaalheid, de vis, de slak, de kat, de slang, het ongedierte, naar boven en beneden 

lopen, naar links en rechts kijken, bloemen, getallen, afscheidingsproducten (b.v. 

tranen) en lichaamsdelen (b.v. de neus of zelfs het oog).237 Openingen, dus ook 

spiegellijsten en deuren, symboliseren de vulva en trappen lopen de geslachtsdaad. 

Zürns kinderdroom over “het meisje door de spiegel” is zodoende voor een enigszins 

psychoanalytisch getraind oog een relatief openhartige manifestatie van seksuele 

gevoelens.

In Der Mann im Jasmin volgt op deze angstdroom de beschrijving van een 

traumatische ervaring. De “zij” in het verhaal heeft haar toevlucht bij de moeder in 

bed gezocht voor de verwarrende ontwaakte gevoelens. De moeder blijkt echter niet 

in staat te zijn het kind psychologisch op te vangen, in tegendeel. Ze manifesteert 

zich als een onbevredigde vrouw die het kind haar lichaam opdringt. Door deze 

weerzinwekkende ervaring zou het kind de voor haar onduidelijke ontluikte seksuele 

verlangens voortaan met de walging voor het lichaam van de moeder associëren.238

Op deze traumatische ervaring volgt het visioen van de man in jasmijn. Het 

visioen lijkt sterk op de kinderfantasie beschreven in Das Weisse mit dem roten Punkt 

(1959). Alleen zijn de kostbare en angstaanjagende ogen waarvan ze de kleur niet 

weet uit dat manuscript in Der Mann im Jasmin veranderd in de allermooiste blauwe 

ogen die ze ooit heeft gezien.239 Dit visioen is binnen deze context een typische 

bruilofts-droom. Ook in de Traumdeutung benadrukt Freud dat visioenen bij “normale” 

mensen veelvuldig voorkomen en een soort hallucinaties zijn. Hallucinaties zouden 

op hun beurt eenzelfde functie als de droom vervullen. Zürns visioen kan gelezen 

worden als een herhaling van de droom, maar nu in een meer verschoven ofwel 

meer acceptabele vorm. In plaats van de trap en de opening is in het visioen een 

kale en verlamde man aanwezig die als zodanig een symbool voor castratie is. De 

seksuele connotaties zitten in de witte geurende (ook in de winter bloeiende) jasmijn 

en in de ogen, omdat beide de geslachtsorganen kunnen symboliseren.240 De 

bloemensymboliek, aldus Freud, zou op de aanwezigheid van zowel het vrouwelijke 

als mannelijke geslacht duiden en vanwege de verhullende manifestatie ervan op een 

grote weerstand wijzen, dus op het niet willen toelaten van een wens die betrekking 

heeft op defloratie.

Na de beschrijving van het visioen volgt Zürns verhaal dat zij door dit geestelijk 

huwelijk niet in staat is met andere mannen een bevredigende seksuele verbintenis 
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aan te gaan.241 Door de ontmoeting met de man in jasmijn in Parijs zou het (seksuele) 

kindertrauma zich zo heftig hebben gemanifesteerd en tot een psychologische 

ontsporing hebben geleid, waaronder een manie voor het getal negen.

De opening van Der Mann im Jasmin wekt de indruk een getrouwe weergave te zijn van 

waargebeurde gebeurtenissen die ruim veertig jaar eerder hadden plaatsgevonden, 

maar Freud wees er al op dat droombeschrijvingen, zeker literaire, altijd gewantrouwd 

moeten worden. Dromen zouden altijd onlogischer, gekker en chaotischer zijn dan 

men zich voorstelt. Men zou altijd geneigd zijn er een samenhangend verhaal van 

te maken. Details die onbeduidend en betekenisloos lijken, zouden juist veelal van 

cruciale betekenis zijn. Bij de beoordeling van dromen die door een schrijver worden medegedeeld, 

mag men vrij vaak aannemen dat hij zulke als storend ervaren en bijkomstig geachte bijzonderheden 

van de droominhoud van mededeling heeft uitgesloten.242 Een besef van het verschil tussen 

de kinderdroom en de droombeschrijving is wat betreft Zürns opening van Der Mann 

im Jasmin zeker op zijn plaats. De droombeschrijving bestaat uit niet meer dan één 

mooi literaire, sterk psychoanalytisch geconnoteerde alinea die bovendien sterke 

verwantschap vertoont met de uiterst wenselijk ervaringen van Alice in Wonderland 

die ook al dromend achter de spiegel mocht belanden.243 Bovendien is er reeds 

sprake van een sterke droomduiding door deze kinderdroom samen met het seksuele 

kindertrauma tot de oorzaak van de geestesziekte te duiden.

Zürns proloog in Der Mann im Jasmin is de uitkomst van een psychoanalytische 

behandeling of zelfreflectie.244 Ze draagt daarin haar rencontre capitale - haar 

oogcontact dat een verschrikkelijk schoon universum (her)opende - ten grave. Ze 

capituleerde voor het psychoanalytisch-surrealistisch axioma dat het meest diepe 

en vergaande van de mens zijn libido is dat geen daarbuiten of beyond heeft. Ze 

vervolgde, theoretisch, de weg die ze in Blanc avec un Pique-As comme coeur intuïtief en 

aarzelend had ingezet. Haar verlangen naar eenwording met de oneindigheid of het 

Al duidt ze in deze versie als zijnde een psychopathologisch waanbeeld ten gevolge 

van een seksueel kindertrauma. De man in jasmijn staat dus in tegenstelling tot de 

eerdere muze, de witte man, in een psychoanalytische context. Zürn bekent dat ze 

haar wens, de Europese denk- en zienswijze voorbij te streven, definitief opgeeft.

Zürn veegt in Der Mann im Jasmin voorgaande verbeeldingen van de rencontre capitale 

op een grote hoop. Liefdeloos geeft ze een beknopte samenvatting of typering 

van de verschillende manuscripten, vaak met een kleine maar veelbetekende 

verandering ten opzichte van het orgineel. H.M. staat nu niet langer uitsluitend voor 

Herman Melville of Henry Michaux maar evengoed en voor hetzelfde geld voor Hotel 

Minerve. De linkerkant krijgt binnen de context van de vertelling de onbegrijpelijke, 
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gekke betekenis van de richting waar moordenaars vandaan komen. Over de 

schorpioen in Das Haus der Krankheiten schrijft ze nu dat de schorpioen zichzelf de 

dodelijke steek toebrengt. Deze verandering stemt overeen met het motto van de 

alchemist Paracelsus in Bellmers L’Anatomie de l’Image : Le scorpion guérit le scorpion.245 In 

de slotpassage degradeert Zürn de betekenis van de cirkel en de getallen 6 en 9 

tot persoonlijke waanideeën. Haar geloof in de getallensymboliek verklaart ze nu 

tot klinkklare onzin door te schrijven dat zelfs het horen van negen hamerslagen 

vanwege het getal negen voor haar betekenis had en dat zij zich inbeeldde dat ze in 

een cirkel zat. De psychiater helpt de patiënt uit de droom door boud te beweren: 

Ich glaube nicht an den Kreis.246 Aan het slot is de patiënte genezen van haar geloof in 

mystieke betekenissen en ervaringen. In de allerlaatste woorden van het boek vraagt 

ze zich wel hardop af: wäre das eine Rettung?247

Zürns wens voorbij vriendschap, verering en liefde te gaan, zichzelf te überwinden, vond 

bij Bellmer geen gehoor. De idee van een ontmoeting van zielsgelijken begeesterde 

hem niet. Hij geloofde niet in het bestaan van de ziel248 en al helemaal niet in de 

mogelijkheid om toegang tot een universum voorbij het menselijk lichaam en begeren 

(het wit, de oneindigheid, het Al etc.) te verkrijgen. Bellmer zocht en vond toegang tot 

een universum van (erotisch) verlangen. In enkele oog-vulvatekeningen duikt Zürns 

oog expliciet en herkenbaar op (afbeelding 27), alsof Bellmer haar nogmaals zijn visie 

duidelijk wil maken. Zürns visie in Der Mann im Jasmin op de ontmoeting met de witte 

man strookt in zoverre met die van Bellmer dat zij de ontmoeting interpreteert als 

een gestoord vervolg op een traumatisch-erotische ervaring met de moeder in de 

kindertijd.

In Der Mann im Jasmin ridiculiseert Zürn de betekenis die ze de voorgaande jaren 

aan haar amour fou gaf en die ze in vele verschillende versies had vormgegeven. 

Tegelijkertijd veranderde ze haar zelfbeeld, maakte ze dit nog negatiever dan 

het al was. Zürn voert zichzelf niet meer op als een gerijpt mens die streeft naar 

transcendentie (waarvoor de Europese ogen, het vrouwenhart en vrouwelijke 

nieuwsgierigheid overwonnen zouden moeten worden), maar als een onnozele, 

seksueel getraumatiseerde jongedame die hoogromantisch en onrealistisch snakt 

naar de liefde van een mannelijk idool. Spielt sie Ophelia? Oder Gretchen, verrückt geworden, 

an ihrer Liebe zu Faust?249 Der Mann im Jasmin presenteert de onttakeling van Zürns rencontre 

capitale in optima forma.
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heeft Zürn een blad met mon premier manuscript 

ecrivez en français: “On est fou” met weer daarop een 

uitgeknipt tekeningetje uit 1962 geplakt. Voor de 

tekst, in Zürn (1991b) G.A.4.1, p.130 en p.133.

58  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.151: Ein vor langer Zeit gelesener 

Satz aus einem Gedicht fällt ihr ein, den sie nicht vergessen 

hat, da dieser Satz eine Atmosphäre enthält - wie aus einer 

anderen Welt: “Jemand näht! Bist Du das?” (Henri Michaux). 

Noot in de Franse vertaling, in Zürn (1971b), 

p.195: La citation exacte est: “Quelqu’un roule, dort, coud, 

est-ce que toi, Lorellou?”(Henri Michaux, “La Ralenti”. in: 

L’Espace du dedans).

59  Een serie studiefoto’s toont een half naakte, 

herkenbare Zürn die in allerlei houdingen door 

touw is ingesnoerd. Deze foto’s zijn pas na de 

dood van Bellmer tentoongesteld en veelvuldig 

gereproduceerd. De foto’s van deze serie vertonen 

een sterke overeenkomst met een gravure van 

Bellmer van een ingesnoerd vrouwentorso in 

L’Anatomie de l’Image (1957). Zie ook hoofdstuk 2: 

Also sprach Unica Zürn.

60  Lawrence (1987), p.106: Half-made, like insects. (...) A 

world full of half-made creatures on two legs, eating food, 

and degrading the one mystery left to them, sex.

61  Zürn deelde haar leven in drie fases in: een 

gelukkige kindertijd, ongelukkige jeugdjaren en de 

gelukkige fase van het oud worden. De fase van 

volwassenheid zou ze overgeslagen hebben.

62  Nietzsche, in Zarathustra [Band 7526], p.10: 

Zarathustra hieß er; (...) er hat sich verwandelt.(…) Rein ist 

sein Auge. Lautréamont (1962), p.54 en p.95: Maar 

in onze ogen stond alles te lezen. Michaux, zie Jouffroy 
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(1959): (...) on voyait dans leurs yeux qu’ils savaient. Arp 

(1966), p.293, legt het verschil uit tussen het oog 

van de ziener Hamlet en de “blinde” koningin: Les 

yeux des hommes sont divers: si les yeux des uns ne voient 

qu’un cercle, les yeux des autres y découvrent le destin 

qui décide du flux entre hommes et choses, (...). Zürn 

Ferienzeit im Maison Blanche (1970), in Zürn (1989b) 

G.A.5, p.80: die “Spiegel ihrer Seele”: ihre Augen.

63  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.109.

64  Zürn, brief aan Ulla Schnell, 24 augustus 1957, in 

Zürn (1998a) G.A.4.2, p.564.

65  Zürn, brief aan Ulla en R.W. Schnell, 14 juni 1956, 

in Zürn (1998a) G.A.4.2, p.506: (...) aber vorläufig ist es 

wohl doch das Zeichnen, wie ich mich noch am Wirklichsten 

ausdrücken kann.

66  Michaux (1963b), p.113: (…) tout ce que je déteste 

dans les choses et les hommes et les femmes: la colle.

67  Er bestaat alleen een “Orginaltyposcript”, in de 

nalatenschap; Brinkmann & Bose, in Zürn (1999a) 

G.A.4.3, p.69. De titel vertoont overeenkomsten 

met Imaginary Conversations van Walter Savage 

Landor, waarnaar Nietzsche (1976) op p.102 

verwijst. Zürn schrijft in 1967 dit manuscript niet 

geschikt te vinden voor publicatie, zu sentimental ; 

Zürn (1991b), G.A.4.1, pp.109-110. Erdachte Briefe is 

pas in 1981 voor het eerst gepubliceerd. Alleen 

de laatste brief van de dame is in Ermenonville 

geschreven

68  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.9.

69  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.7.

70  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.9.

71  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.10.

72  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.11.

73  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.11.

74  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.20.

75  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.11.

76  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.14.

77  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.16.

78  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.13.

79  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.15.

80  Zürn Erdachte Briefe [1957], in Zürn (1991b), G.A.4.1, 

p.23.

81  Tao-te ching kent ook vele naamsvarianten; 

bijvoorbeeld Te-Tao Ching, Tao-teh-king, Tao Te 

King, Tao Te Ching, Tao tö king en Dao dö djing. In 

het Duits schrijft men onder andere Tao-Te-King. 

Tao-te ching; deze schrijfwijze maar dan voor de 

traditionele volgorde volgt dr. B.J. Mansvelt 

Beck.

  Ter illustratie hoofdstuk 2, Lao-tzu (1991), p.86:

  Wanneer iedereen in de wereld het prachtige als prachtig 

kent, ontstaat lelijkheid;

  Wanneer iedereen het goede kent, ontstaat het niet-goede.

  De wederzijdse voortbrenging van zijn en niet zijn,

  De wederzijdse vervolmaking van moeilijk en gemakkelijk,

  De wederzijdse vorming van lang en kort,

  De wederzijdse aanvulling van hoog en laag,

  De wederzijdse harmonie van toon en stem,

  De wederzijdse opvolging van voor- en achter-

  Dat zijn allemaal constanten.
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  Daarom woont de Wijze in niet-handelende omstandigheden 

en beoefent hij het woordeloze onderwijs.

  De tienduizend dingen komen te voorschijn maar hij begint 

ze niet;

  Hij handelt namens hen, maar maakt ze niet afhankelijk;

  Hij volbrengt zijn taken, maar hij blijft er niet bij stilstaan;

  Hij is slechts doordat hij er niet bij blijft stilstaan, dat zij hem 

daarom niet verlaten.

82  Zürn, brief aan Ulla en R.W. Schnell, [februari 

1957], in Zürn (1998a) G.A.4.2, pp.471-473. Zürn 

was ook bekend met het werk van de andere 

beroemde taoïstische filosoof: Dsuang-dsi, ook 

bekend als Zhuangzi of Tschuang-Tse; Zürn, 

brief aan Ulla en R.W. Schnell, 29 maart 1957, in 

Zürn (1998a) G.A.4.2, p.545. De innerlijke geschriften 

van Zhuang Zi verscheen in 1997, vertaald door 

Kristofer Schipper, bij Meulenhoff in Amsterdam.

83  Giedion-Welcker (1957), p.XIV.

84  Michaux verkoos een taoïstische interpretatie 

boven een psychoanalytische; Trotet 1992), 

Michaux in een brief aan Trotet, s.p. La lecture 

“Taoïste” vaut mieux que la lecture psychanalytique, ou 

linguistique.

85  Michaux (1945), p.187.

86  Etiemble (1967), p.457: (..) si Michaux a raison de 

célébrer “l’effacement suprème” à quoi aspire la philosophe 

taoïste, (…).

87  Arp (1966), p.487: Pourquoi des poètes, des peintres, 

des sculpteurs n’essaieraient-ils pas de s’approcher de 

l’inconcevable, du divin?

88  Cioran (1986), p.238: (…) Mystiker, der auf Revanche 

aus ist.

89  Zürn, brief aan Ulla , augustus 1957, in Zürn 

(1998a) G.A.4.2, pp.561-562.

90  Repos dans le malheur

  Le Malheur, mon grand laboureur,

  Le Malheur, assois-toi,

  Repose-toi,

  Reposons-nous un peu toi et moi,

  Repose,

  Tu me trouves, tu m’éprouves, tu me le prouves,

  Je suis ta ruine.

  Mon grand théâtre, mon havre, mon âtre,

  Ma cavre d’or,

  Mon avenir, ma vraie mère, mon horizon,

  Dans ta lumière, dans ton ampleur, dans mon horreur,

  Je m’abandonne.

  Michaux, 1938. Zie Bertelé (1963), p.161. 

Tekening van Michaux met de titel Repos dans le 

malheur (1945), zie Ouvry-Vial (1989), s.p.

91  Repos dans le malheur

  Ruh’also, armes Pendel,

  mordpralle Sehne aus

  Leder - o Spuren am Hals.

  Der Ruhe Psalm-Oel ans

  Ohr des Alarmes. Lupen

  aus Palmohr, elendes

  Rasen der Pulse -o Halm

  am Ur-Pass der Hoellen

  In Zürn (1988) G.A.1, p.76 en voor de tekening in 

Zürn (1998b), ill.45.

92  Ouvry-Vial (1989), fotobijschrift, s.p.: On vole mon 

âme, avait-il di, furieux, une fois la photo prise. Bij hoge 

uitzondering stond Michaux Alain Jouffroy in 

1959 een kranteninterview met foto in Arts toe; 

Jouffroy (1959). De kop en de openingszinnen 

accentueren de uniciteit ervan: Pour la première 

et la dernière fois l’artiste le plus secret de notre temps 

accepte le dialogue. Openingswoorden: Henri Michaux 

est un des artistes les plus secrets de notre monde actuel. 

Il ne répond à aucune interview, dédaigne les enquêtes et 

méprise les photographes. Nous avons obtenu qu’il accorde 

à notre collaborateur Alain Jouffroy un entretien au cours 

duquel il a répondu aux questions qui peuvent ses poser 
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ses admirateurs visitant la grande exposition qui a lieu 

actuellement à la Galerie Daniel Cordier. Nous remercions 

Henri Michaux d’avoir accepté ce dialogue. Il nous demande 

nous de préciser que cette expérience restera unique et qu’il 

refusera désormais toute autre tentative de ce genre. En 

Jouffroy over Michauxs streven naar effacement: 

Michaux, de son côté, s’efface. Il ne répond pas à la plupart 

des lettres qu’il reçoit, ou on lui demande une préface, un 

droit d’adaption pour un film, un ballet, une musique. (…) 

Aux invitations de tout un chacun, il répond: Non. Ce refus, 

cet isolement, cette rétraction (…). Michaux, nog eens 

ten overvloede: Ce que je déteste par-dessus tout, c’est 

d’être pris (…). Zie ook Rey (1994), p.12; Non! Je ne 

veux pas faire un dépôt de ma voix. J’ai toujours refusé 

qu’on m’enregistre. C’est comme la photo. Pour cela je suis 

encore un primitif.

93  Er bestaat alleen een “Orginaltyposcript” van, in 

nalatenschap: Katrin Ziemke; Brinkmann & Bose, 

in Zürn (1999a) G.A.4.3, p.71. Notizen einer Blutarmen 

is het eerst in Nederlandse vertaling gepubliceerd; 

in 1979. Duitse versie zoals Erdachte Briefe pas in 

1981 voor het eerst. In typoscript: 1. Nachwort: 2. 

Januar 1958, 2. Nachwort: 2. März 1958, 3. Nachwort und 

Schluß: 5. Juli 1958. von Unica Zürn: “zum Jahresende 1957 

übertragen und korrigiert aus dem Original, im Juli 1958 in 

Ermenonville.”

94  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.28.

95  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.30.

96  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, pp.27-28.

97  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.30.

98  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, pp.30-31.

99  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.31.

100  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.37.

101  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.38. Het anagram met dezelfde titel 

maar andere zinsvolgorde, waarbij Zürn noteert: 

ins Deutsche übersetzte Gedichtzeile von Henri Michaux, 

Ermenonville, 1957; Zürn (1988) G.A.1, p.47.

102  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.38.

103  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.39.

104  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.28.

105  Andersen (1928), p.122.

106  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.40: Meine hysterischen Neigungen haben 

scheinbar jetzt nachgelassen. Und dennoch rate ich noch 

daran herum: Was war in mich gefahren? Was nur? Wenn 

mann sich aber bei seiner Beschäftungen zu langweilen 

beginnt, soll man sie beiseite legen und sich etwas anderes 

vornehmen. Das will ich nun tun. “Und es kam in die Zeitung 

und es wurde gedruckt und es ist ganz gewiß: eine kleine 

Feder kann wohl zu fünf Hühnern werden.” (H.Ch. Andersen). 

Andersen, in het sprookje Das ist wirklich wahr: Aus 

einer kleinen Feder können schnell fünf Hühner werden!

107  De voorkant is genummerd en voorzien van een 

opdracht: Manuscript - N° 2 - à HM (Hermann Melville). 

Nalatenschap Katrin Ziemke. De volgorde van de 

tekeningen van de facsimile uitgave (1986) en de 

tekeningen in Zürn (1991b) G.A.4.1 zijn iets anders 

dan in het manuscript; Brinkmann & Bose volgt 

Zürns aanwijzingen - Vorletzte Notiz - in manuscript 

op. Ze schrijft dat ze het verhaal met koorts in bed 

heeft geschreven en getekend; Zürn, Der Mann 

im Jasmin [1965-1966], in Zürn (1991b) G.A.4.1, 

p.141. Van Das Haus der Krankheiten bestaan ook 
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twee typoscript-versies, waaronder een in het 

eerder genoemde convoluut. In L’Homme Jasmin 

(1971) is de tekst La maison des maladies zonder 

tekeningen opgenomen, wat vreemd is omdat in 

dezelfde uitgave te lezen staat, p.166: Un manuscrit 

plus intéressant voit le jour pendant une jaunisse. Elle 

écrit sous l’influence d’une légère fièvre sa “Maison des 

maladies “ et assortit son texte de dessins explicatifs. 

Pour le moment l’auteur est trop fatigué pour taper ce 

manuscrit à la machine, c’est pourquoi il ne figure pas 

ici. De Franse uitgever, Gallimard, voorziet deze 

opmerking, op p.198, van het merkwaardige 

commentaar: Contrairement à son affirmation, l’auteur a 

fini pas dactylographier son texte qui forme la dernière partie 

du livre.

108  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.47: Wie an Fäden gezogen, lief mein 

Blick in die Ferne, in die linke Ferne, (…), schon im weißen 

Himmel blieb mein Blick stehen. (…) en p.75: Die weiße 

Ferne da hinten, links, gab zögernd meinen Blick wieder 

frei.

109  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.47. 

110  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.59.

111  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.52.

112 Der weiße Adler und der Todfeind: der weiße Mann is de 

slotzin in Zürn (1977a) en L’aigle blanc et l’ennemi 

mortel: l’Homme Blanc de slotzin in Zürn (1971b). 

Deze slotzin ontbreekt in de facsimile uitgave 

(1986) en in Zürn (1991b) G.A.4.1.

113  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.56.

114  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.56.

115  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.58.

116  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.65.

117  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.63.

118  Het sprookje Blauwbaard wordt afgesloten met twee 

zedendichten; Perrault (1975), p.64. Moraal:

  Nieuwsgierigheid met zijn aantrekkingskracht

  Heeft ons dikwijls veel leed gebracht.

  Elke dag ziet men talloze voorbeelden vaak,

  ’t Is, het zwak geslacht ten spijt, een wuft vermaak;

  Zodra men ’t heeft, vervliegt het algeheel

  En immer kost het ons te veel.

119  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.65.

120  Tekst in tekening; zie afbeelding 48.

121  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.61.

122  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.77.

123  In Zürn anagrammen bijvoorbeeld: Adleraugen, in 

Dans l’attelage d’un autre age, (Gedichtzeile von Henri 

Michaux, Ermenonville 1957), Adlergelasse, in anagram 

Das leere Glas (1959), Dein Adler in anagram Gefaellt 

Dir dieser Garten (1960). In de negen anagrammen 

Der Geist aus der Flasche (zu der Begegnung mit Henri 

Michaux, 1960) komt de adelaar meerdere keren 

voor; Seeadler in anagram I, (…) faucht der Adler in 

anagram IV, Auges Adel in anagram VI en der Adlerfuss 

in anagram IX.

124  Zürn, Die Trompeten von Jericho [1968], in Zürn 

(1998a) G.A.4.2, p.343: Wäre es doch endlich die 

Unendlichkeit, in der ich wohnen dürfte.

125  Zürn, Die Trompeten von Jericho [1968], in Zürn 

(1998a) G.A.4.2, p.361.

126  Zürn, Die Trompeten von Jericho [1968], in Zürn 

(1998a) G.A.4.2, p.344.
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127  Nietzsche (1969), pp.30-31.

128  Lautréamont (1962), p.200.

129  Lautréamont (1962), pp.104-106.

130  Ook in de spreektaal; Éluard (1984), p.311: Cécile 

va bien. Elle était hier avec son mari ici, (…). Son mari n’est 

pas un aigle, mais il l’aime beaucoup. Il est naïf et très gentil 

avec elle.

131  Arp (1966), in de gedichten En cygnes scellés: 

lorsque l’aigle est mort? en Peau de crapaud: parle 

mon aigle géant parle (…) parle mon aigle parle. En in 

Strassburgkonfiguration.

132  Michaux (1986), p.231.

133  Zürn, Die Trompeten von Jericho [1968], in Zürn 

(1998a) G.A.4.2, p.361

134  In de tekening die Zürn in Lafond, La Rochelle 

heeft gemaakt, 1964 (afbeelding 99), staat te 

lezen Le Barbe blond, een toespeling op La Barbe 

bleue.

135  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.192.

136  Zürn sluit Serment Conjuration Evocation af met de 

opmerking: Dieses Manuscript ist in Verehrung dem 

Dichter des MOBY DICK gewidmet- dessen Liebe zu einer 

irländischen Dame eines der grössten Werke der Literatur 

vollbracht hat. (Siehe das Buch von Jean Giono über H.M.).

137  Melville (1989), p.12: Ja, deze ogen zijn vensters en dit 

lichaam van mij is hun huis.

138  Zürns titel: Ferien im Maison Blanche (1970) getuigt 

van een zelfde soort cynisme.

139  Laszlo (1959) s.p.

140  Miller (1939), zie Miller (1961), p.282: Nobody sees 

with his eyes alone; we see with our souls. And this problem 

of putting the soul into the eye is the whole problem of a 

diarist such as Anaïs Nin. The whole vast diary, regarded 

from this angle, assumes the nature of the record of a 

second birth. It is the story of death and transfiguration.

141  Henry (1977c), p.13. Of Dunkler Kreis; zie Schneider 

(1979), p.29.

142  Nin (1967), p.138. Miller (1981), p.104: Ik ben in mijn 

hart een Chinees, geen Europeaan.

143  Miller (1974), p.187.

144  Miller (1981), p.162.

145  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.140.

146  Zürn, Notizen zur (lezten?) Krise [1966-1967], in Zürn 

(1998a) G.A.4.2, p.285: (…) die ganze asiatische Rasse, 

der sie seit ihrer Kindheit liebt und verehrt, (…), weil sie 

den asiatischen Gesichtsschnitt allen anderen Gesichtern 

vorzieht. Zürn, Dunkler Frühling (1969), in Zürn (1998a) 

G.A.4.2, p.305: (...) Gesichter von Arabern, Chinesen, 

Negern und Indianern. Sie zieht die farbigen Männer den 

weißen vor. Zürn, Heft “Crécy” (1970), in Zürn (1989b) 

G.A.5, p.50: (…) die chinesische Rasse allen anderen 

Rassen vorzieht.

147  Zürn, Kinder Lesebuch (1970), Zürn (1989b) G.A.5, 

p.63.

148  Zürn, brief aan Ulla en R.W. Schnell, [december 

1956], in Zürn (1998a) G.A.4.2, p.531. Zie ook, Das 

Weisse mit dem roten Punkt (1959), in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.90.

149  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.71.

150  In het genoemde convoluut.

151  In Unica Zürn: Bilder 1954-1970, ill. 42 en 43, 

afbeelding 63 (op achterkant staat geschreven 

Aus den Erdachten Briefe, Ermenonville, 57), en een 

afbeelding in een artikel, zie Brinkmann & Bose, 

Zürn (1999a) G.A.4.3, p.89.

152  I Das Spiel von der Einverleibung, II Das Spiel von der 

Eintracht, III Das Spiel von der ungefährlichen Wirklichkeit,  

IV Das Spiel von der gefährlichen Unwirklichkeit, V Das Spiel 

von der scheinbaren Schwatzhaftigkeit, VI Das Spiel von den 

scheinbaren Handlungen. De spelen 7 t/m 9 handelen 

over het vervolg, over wat er in de jaren daarna 
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heeft plaatsgevonden.

153 Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.98.

154  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.99.

155  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.100.

156  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.97.

157  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.105.

158  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.105.

159  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.102.

160  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.106.

161  Zürn, Les Jeux à deux [1958-1967], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.98.

162  Op het titelblad: La 9 et la 99 - ils sont tombé, maintenant 

c’est la 6 et la 66.

163  Weer in hetzelfde convoluut. Het is niet duidelijk 

wanneer Zürn deze tekst heeft geschreven. 

Omdat ze hierin een psychiatrische opname in de 

zomer 1966 beschrijft, moet het in ieder geval na 

september 1966 zijn geweest. Wanneer Zürn deze 

appendix van Der Mann im Jasmin heeft geschreven 

is niet te traceren. Waarschijnlijk is dat Notizen zur 

letzten (?) Krise deel uitmaakte van het manuscript 

dat Zürn 14 maart 1967 Ruth Henry ter vertaling 

aanbood: Anbei das Manuskript zum übersetzen. Es ist die 

für mich wichtigste Arbeit, die ich in meinem Leben gemacht 

habe, kopie van brief in bezit van M.d.Z.

164  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, pp.139-141.

165  Zürn, Die Begegnung mit Hans Bellmer (1970), in Zürn 

(1989b) G.A.5, p.126: weil die Zahl drei heilig und 

kabalistisch ist. Artaud (1982), p.110: Het staat vast dat 

de menselijke ademhaling beginselen heeft die steunen op 

de ontelbare combinaties van de kabbalistische drietallen. Er 

zijn zes voornaamste drietallen maar ontelbare combinaties 

daarvan, omdat daaruit het gehele leven is voortgekomen.

166  Zürn, Notizen einer Blutarmen [1957], in Zürn (1991b) 

G.A.4.1, p.27 en Zürn, Das Haus der Krankheiten 

(1958), in Zürn (1991b) G.A.4.1, p.66, en in het 

anagram Die Neunundneunzig ist unsere Schicksalszahl 

(1958), in Zürn (1998) G.A.1, p.59.

167  Zürn, Das Haus der Krankheiten (1958), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.67.

168  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.140.

169  Een iets andere formulering, in Zürn (1988) G.A.1, 

p.88.

170  Een van de allerbelangrijkste studies naar de I 

Thing is La Pensée Chinoise (1934) van Marcel Granet, 

herdrukt in 1950, in 1963 in het Duits vertaald.

171  Uitgeverij Ankh-Hermes, I Tjing: Het boek der 

veranderingen (1995), p.XVII en p. XXIX.

172  Zürn (1981a); Morgenroth koos voor haar 

bloemlezing de ongecorrigeerde titel: Das Weisse mit 

dem roten Punkt. Brinkmann & Bose, zie Zürn (1991b) 

G.A.4.1, verkiest eveneens deze ongecorrigeerde 

titel, maar publiceert de typoscript versie.

173  Ik prefereer Das Weisse mit dem roten Punkt, 

gepubliceerd in 1981 en verzorgd door Inge 

Morgenroth, boven die in de Gesamtausgabe, in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, omdat de eerste (bijna) identitiek 

aan het manuscript is. Unica Zürn schrijft over het 

rood en het wit van dit manuscript, in Les Jeux à 

deux [1958-1967], in Zürn (1991b) G.A.4.1, p.110: 

Almählich verschwinden die roten Flecken ihrer Allergie 

wieder, die sie etwas ironisch als das “Weiße mit dem 

roten Punkt” bezeichnet oder als den “Purpur des Eises”. 

(Seine Farben! Rot und Weiß! Tatsächlich ist sie sehr bleich 
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geworden und hofft damit, ihm ähnlich zu sehen.)

174  Deel 1: februari 1959, deel 2: 24 februari 1959. 

Deel 1: Meinem Sohn Christian und dem Einmaleins mit 

der 9 gewidmet. Deel 2: à Christian mon fils à HM Hermann 

Melville. Naast dit manuscript bevat het genoemde 

convoluut ook een typoscriptversie. Zürn schrijft 

in 1970, in Heft “Crecy”, in Zürn (1989b) G.A.5, 

p.57: Heute vormittag hat Hans ihr Büchlein gelesen, das 

sie zu Ehren der Zahl 9 geschrieben hat. Es ist das 1. von 

ihren Manuskripten, das er las. Er fand es schön und sehr 

gemütlich und zugleich unheimlich.

175  Zürn (1981a), p.79.

176  Zürn (1981a), pp.85-86.

177  Zürn (1981a), p.93.

178  Zürn (1981a), p.77.

179  Zürn (1981a), p.77: (...) im Gegenteil und entgegen allen 

Erwartungen haben mir schon die ersten weiblichen Augen 

(...) die unüberwindliche Angst vor der Spinne gemacht.

180  Zürn (1981a), p.77.

181  Zürn (1981a), p.85.

182  Zürn (1981a), p.91.

183  Zürn, Das weisse mit dem roten Punkt (1959), in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.92.

184  Lautréamont (1962), p.145, 164 en p.94: (…) twee 

condors van de Andes (…) voedden met de pure essentie 

van het licht.

185  Vers le blanc infini (1960); uitgave van Arp, 

bestaande uit een gedicht en acht etsen. Vele 

relevante uitspraken zijn te vinden in Arp (1966), 

p.359: Nos jalons de lumière devaient indiquer les chemins 

vers l’espace, la profondeur, l’infini.

186  Arp (1966), p.399: Sophie et moi luttions pour la 

précision de l’indéfinissable (….), cette racine plonge dans 

la modernité absolue, dans l’infini.

187  Arp (1966), p.461: L’art de notre époque est-il religieux? 

Je le crois, Je ne veux dire avec cela nous allons portraire 

Dieu à la façon de Michel-Ange, mais que nous allons suivre 

le commandement: “ Tu ne feras pas d’image…”

188  Arp (1966), p.293.

189  Arp (1966), p.407.

190  Michaux (1967), p.11.

191  Cioran (1986), p.235: Man lese dazu in Unendliche 

Turbulenz die Stelle nach, wo er von sich sagt, er sie 

“vom Weiß durchdrungen”. Wo alles weiß ist, wo selbst 

“das Zögern” weiß ist und nicht minder “das Erschaudern”. 

Danach gibt es kein Weiß mehr, das Weiß hat es verzehrt, 

getötet.

192  Michaux (1972b), pp.154-155.

193  Michaux (1959), p.37.

194  Michaux schrijft over zichzelf; zie Baatsch (1993), 

p.170: 1914 à 1918. (…) Lectures en tous sens. Lectures 

de recherche pour découvrir les siens, épars dans le 

monde, ses vrais parents, pas tout à fait parents non plus 

cependant, pour découvrir ceux qui, peut-être, “savent” 

(Hello, Ruysbroek, Tolstoï, Dostoïevski). Lecture des Vies 

des saints le plus surprenants, les plus éloignés de l’homme 

moyen. Lectures aussi excentriques, des extravagants ou 

des “Jeune-Belgique” à la langue bizarre qu’il voudrait plus 

bizarre encore.

195  Ferdière (1978), p.86: Michaux me fit connaître aussi 

les écrits de Ruysbroek l’Admirable, le mystique flamand, 

que dans sa perspective propre il associait à Lautréamont: 

“Et vous les copains de génie, toi Ruysbroek et toi 

Lautréamont.” 

196  Ruusbroec (1977), p.57.

197  Ruusbroec (1977), p.187: Over verrukkingen en andere 

openbaringen van God in de geest (..) Uit deze zielestorm en 

ongedurigheid van minne worden sommige mensen bijwijlen 

boven hun zinnen getrokken in hun geest; en hun wordt 

in woorden meedegedeeld of in beelden en voorstellingen 

getoond, een of andere waarheid, waaraan zij of anderen 

nood hebben, of ook wel eens dingen die nog in de toekomst 

liggen. Dit heet men openbaringen of visioenen.

198  Ruusbroec (1977), p.227 en p.297.
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199  Lautréamont (1962), p.191.

200  Zürn (1981a), p.76 en p.93.

201  Respectievelijk in Sur les tapis des paumes et leur sourire 

(1957) en tweede versie in 1964; in Zürn (1988a) 

G.A.1, p.48 en p.127.

202  Eisenbahnheft is een toegekende titel - vanwege 

een foto van een trein op de voorkant - aan een 

schriftje waarin Zürn haar anagrammen schreef. 

Voorop, in Zürns handschrift: Palavas-les-flots-paris-

Berlin-Oktoberrevolution ARP. In Zürn (1988) G.A.1, 

p.132. Binnenin onder andere Bertagrammen pour 

Arp en achterin onder andere à ARPIUS XIII.

  Das Weisse mit dem roten Punkt

  Es wimmert Dein Totenspuk, das

  Kummerweit ist da. Post senden

  matte Kissen- Du im Rot. Wende. P.S.

  Das Weisse mit dem roten Punkt

  ist die Wundkammer. Pest-Tosen-

  Mord. Wem stinkt, spei’aus. Ende, Palavas-les-flots, August 

1960, In Zürn (1988) G.A.1, p.84.

203  Op het titelblad staat in het rood geschreven: 

Beschwörung, 3 Anagramm-gedichte und 6 Zeichnungen. 

Deze rode zes is doorgestreept met een zwarte 

drie. Alleen het titelblad en de drie handgeschreven 

anagrammen zijn nog bij elkaar. Los daarvan zijn 

twee van de zes tekeningen bekend.

204  In een dik soort papier is een indruk gemaakt en 

deze indruk heeft de functie van een  lijst voor het 

gedicht.

205 Zürn over hoorns in deze passage waarin ze 

de gelijkenis van een arts met een verschijning 

tijdens een hallucinatie; Notizen zur (lezten?) Krise 

(1966-1967), in Zürn (1998a) G.A.4.2, p.272: Ein 

zweiter Mann in Weiß gekleidet kommt herein, ein Mann, 

der ihr Angst macht. Er gleicht genau einer Erscheinung, 

die sie am 6.6.66 in den Wolken gesehen hat: die weiße, 

plastische Seele eines Juden, den die Nazis in einem 

Konzentrationslager vergast haben. Er hat blonde Locken. 

Seine Locken bilden zwei Hörner an seinem Kopf, die nichts 

mit dem Teufel zu tun haben, sondern vielmehr wie zwei 

kleine Flammen aussehen, so wie Moses in der illustrierten 

Kinder-Bibel, die sie vor vielen Jahren besessen hat.

206  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.141.

207  Zürn, Eine ferne Szene (1950), in Zürn (1998a) 

G.A.4.2, p.433.

208  Miller (1974), p.233.

209  Woodroffe (1974), p.12.

210  Jung (1996).

211  Durrell (1990), p.36. Jouffroy (1961) benadrukt het 

belang dat Michaux aan de wervelkolom hechtte, 

p.58: La colonne vertébrale de l’être, seule, y est indiquée. 

Tout ce que nous disons, sentons, pensons, ne fait que 

tourbillonner en flocons autour de cette colonne.

212  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.198.

213  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.197-198.

214 Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.219.

  En: Zürn, MISTAKE (1970), in Zürn (1998a) G.A.4.2, 

p.412: (...) elle devient serpent. (...) elle peut plus bouger.

215  à Carl Laszlo où à Michaux comme vous voulez.

216  Interview met auteur, 10 juli 1992.

217  Zie catalogus Billiter et Pierre (1987), p.218.

218  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.227 en p.248. Zie ook hoofdstuk 

6: Man soll das tun, was einen besessen macht … (Unica 

Zürn).

219  Een Nederlandse vertaling: Welk was dan uwe 

gelukachting? Want ik geef u getuigenis, dat gij, zoo het 

mogelijk ware, uwe ogen zoudt uitgraven, en mij gegeven 

hebben.

220  Eurer Haus ist getarnt   Eure Augen: SEIN   Euer Tag heisst: 
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HART   Eue Tat: ein sarggeeintes Ruhehaus   Eure Haut ist 

Gesang   Euer Rat: SEH’ EIN   Eure Siege nah” “Ihr haettet 

Eure Augen “Wie wäret Ihr dazumal so selig! Ich bin euer 

Zeuge, dass, wenn es möglich gewesen wäre, Ihr hättet 

eure Augen aus gerissen und mir gegeben (Galater 4, vers 

15). Zie ook Zürn (1988) G.A.1, p.107; de datum 

totstandkoming van het anagram, in Eisenbahnheft: 

14 en 15.9.60, is weggelaten, 

221  Lautréamont (1962), p.135.

222  Nerval (1994), p.6.

223  Zürn Die Begegnung mit Hans Bellmer (1970), in Zürn  

(1989b) G.A.5, p.140.

  Bellmer, zie Zürn et Bellmer (1994), p.65

224  Nerval (1994), p.6.

225  Nerval (1994), p.5.

226  Nerval (1994), p.33.

227  Nerval (1986), p.10.

228  Nerval (1986), p.70.

229  Orenstein (1983), p.73.

230  Miller (1974) pp.232-233, vanwege zijn post-pineale 

beschouwingswijze.

231  Zie bijvoorbeeld Zürn (2001) G.A.6, p.57, 83 en 

p.117.

232  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991) G.A.4.1, p.239: Als er wirklich kommt, bringt 

er ein Heft mit weißen Papier, als sei das Zeichnen die 

Rettung für sie, und sie liest eine Widmung: - etwas über die 

Hoffnungslosen, die im Weißen dieser Blätter zu schwimmen 

beginnen, um vielleicht, mit einem ersten Zeichen, wieder 

einen neuen Anfang zu finden.

233  In Der Mann im Jasmin schrijft Zürn dat ze in Sainte 

Anne zich in eerste instantie met een stukje hout 

moest behelpen; Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-

1966], in Zürn (1991b) G.A.4.1, p.239.

234  Twee tekeningen zijn er wellicht uitgehaald omdat 

ze van beduidend mindere kwaliteit zijn. Beide 

droeg Zürn aan Rabain op: à Monsieur Dr.med. Rabain. 

Unica Zürn. pour changer contre 5 cigarettes (getekend 

hartje en zonnetje) 61 en op de andere ondere 

andere: Ici habit docteur Rabain. Kopieën in bezit van 

auteur.

235  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.137.

236  Freud (1987), p.134.

237  Freud (1987), p.430.

238  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.137: Von einer unerklärlichen 

Einsamkeit erfüllt, geht sie an diesem Morgen in das Zimmer 

ihrer Mutter, um - wenn es möglich wäre, in diesem Bett 

dahin zurück zu gelangen, woher sie gekommen ist, - um 

nichts mehr zu sehen. Da wälzt sich ein Berg von lauem 

Fleisch, der den unreinen Geist dieser Frau einschließt, über 

das entsetzte Kind, und sie flieht für immer die Mutter, die 

Frau, die Spinne! Sie ist tief verletzt.

239  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.137: Da erscheint zum ersten 

Mal die Vision: der Mann im Jasmin! Unendlicher Trost! 

Aufatmend setzt sie sich ihm gegenüber und blickt ihn an. 

Er ist gelähmt! Welch ein Glück. Er verläßt nie den Sessel in 

seinem Garten, wo der Jasmin auch im Winter blüht. 

  Dieser Mann wird für sie das Bild der Liebe. Schöner, als 

alle Augen, die sie jemals gesehen hat, sind diese Auge 

blau. Und sie verheiratet sich mit ihm. Das Schönste ist es, 

daß niemand etwas davon weiß. Und das ist ihr erstes, ihr 

größtes Geheimnis.

  Diese stille Gegenwart erteilt ihr zwei Belehrungen, die sie 

nicht mehr vergißt: 

  Distance. Passivität.

240  Freud (1987), p.448: Er zij op gewezen dat de seksuele 

bloemensymboliek (...) de menselijke geslachtsorganen 

symboliseert door bloesems, de geslachtsorganen van 

planten en p.430: De geslachtsdelen kunnen in de droom 

ook door andere lichaamsdelen worden gepresenteerd, het 

mannelijk lid door de hand of de voet, de vrouwelijke vulva 
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door de mond, het oor of zelfs het oog.

241  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.138: Viel später wird ein Schlüssel 

nach dem anderen in ihr herumgedreht, und sie öffnet 

sich nicht. Schnell ermüdet wirft man dieses Kästchen als 

unbrauchbar von sich. Denn über jede männliche Schulter, 

an die sie sich im Laufe der kommenden Jahre lehnt, blickt 

sie auf den Mann im Jasmin. Sie bleibt ihrer Kinderhochzeit 

treu.

242  Freud (1987), p.555.

243  Voor dit aspect, zie Conley (1996).

244  Voor de verwijzingen in Zürns werk naar de 

psychoanalytici, zie hoofdstuk 6: Man soll das tun, 

was einen besessen macht ... (Unica Zürn).

245  Nietzsche, in Zarathustra, p.31: Wen die Flamme 

der Eifersucht umringt, der wendet zuletzt, gleich dem 

Skorpione, gegen sich selber den vergifteten Stachel.

246  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.255.

247  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.255. Zürn, Der Mann im Jasmin 

[1965-1966], in Zürn ( 1991b) G.A.4.1, p.255.

248 Zürn, brief aan Ulla en R.W. Schnell, 29 maart 

1957, in Zürn (1998a) G.A.4.2, p.547: (...) die “Seele”, 

das Wort, das Hans nicht mag, weil er sagt, wir haben keine 

Seele.

249  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 

(1991b) G.A.4.1, p.232.
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6 Man sol l  das tun, was einen besessen macht . . .  (Unica Zürn) 1

De openbar ing  van  een  gees tesz iek te

1960-1970

Een  b l i nde  i s  w ie  z i j n  gees tesoog  s l u i t . 2

Marcus  Au re l i u s

Zürns verlangen om voorbij het spiegelbeeld te gaan, om een blik aan de andere 

kant van de spiegel te kunnen werpen, stond niet op zichzelf; het betrof een duidelijk 

gearticuleerde wens van kunstenaars die Zürn tot haar geestverwanten rekende. Dat 

wat voorbij de spiegel(beelden) gaat, is het meest verhulde, het diepst verborgene en 

het meest interessante en fascinerende. De wereld vóór de spiegel en de normen en 

waarden die de spiegel reflecteerde, oogden te klein, benepen, armzalig, schijnheilig, 

voorspelbaar en te ontzenuwd. Aan de andere kant van of voorbij de spiegel waren 

pas openbaringen mogelijk: grootser, bizarder, openhartiger en zenuwslopender 

dan alles wat bekend en vertrouwd was in de wereld ervóór. Ieder wenste, als 

een Alice in Wonderland, de onthulling van nieuwe, vreemde, adembenemende, 

duizelingwekkende of krankzinnige beelden. Vanwege de beeldenrijkdom, maar ook 

in het besef dat er buiten het gewone en normale een interessantere en wezenlijker 

wereld bestaat. Die “andere” wereld ligt binnen handbereik van ieder die zich op 

zijn geestesoog durft te verlaten en is via de droom, trance, hypnose of psychose 

toegankelijk.

Verschijningen van gene zijde

Het grootste te nemen obstakel was niet de wereld in het groot maar de wereld in 

het klein. De “ik” en zijn/haar spiegelbeeld. Het was de kunst de ik-persoon uit te 

schakelen en de spiegelbeelden - het zelfbeeld, de geïnternaliseerde ideaal- en 

angstbeelden waaraan de “ik” zich spiegelt - voorbij te streven en tot een onvermoede 

en onverhoedse dimensie van de geest door te dringen en daarvan in woord of beeld 

getuigenis af te leggen. Bij enkelen verliep dat proces vanzelfsprekend, lichtvoetig, 

onschuldig, maar bij velen had dit ultieme gevecht niets vrolijks en ging het gepaard 

met melancholie, depressie, verslaving of suïcide.
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Nietzsche, de belangrijkste en invloedrijkste pleitbezorger van “voorbij het 

spiegelbeeld gaan”, wees er al op dat dit uitwissen van het zelf en het afdalen naar 

de diepste diepten slechts mogelijk is voor wie in staat is afstand te doen van alle 

vertrouwen, alle goedmoedigheid, versluiering, mildheid, middelmatigheid, waaraan wij tevoren eventueel 

onze menselijkheid hebben opgehangen.3 Deze weg hield een belofte van hergeboorte in: 

van een ander type kunstenaar met behoefte aan een ander type kunst. Lijden en 

pijn hoorden onlosmakelijk bij deze kunst der transfiguratie; vermetelheid was een 

vereiste.

In Zürns milieu stond Artauds ster aan de zenit; ook Zürn rekende Artaud tot de 

groten.4 Artaud gaat in Le théatre et son double (1938) een stap verder dan Nietzsche in 

het conceptualiseren van die nieuwe, andere kunst in het algemeen en theatervorm 

in het bijzonder. Kunst die ertoe doet, brengt verschijningen van gene zijde tot leven, 

geeft blijk van een andere fabelachtige en duistere werkelijkheid die de mensen in 

het westen verdrongen hebben, aldus Artaud.5 Kunst behoort een manifestatie, 

verschijning, uitbarsting van levenskracht, denkende energie, het buitengewone, het 

absolute, een kosmische kracht te zijn, of hoe men ook noemt wat zich niet en nooit 

rechtstreeks laat zien en kennen. In de theaterkunst behoort, volgens Artaud, de 

acteur deze dimensie van de geest en natuur aan te raken, ermee in contact komen 

en op te roepen. Artaud noemt dit spirituele proces het ontwaken van “het dubbel”. 

De fantomen van gene zijde onthullen een ontstellende wreedheid. Niet de wreedheid 

in de letterlijke zin van het woord, namelijk een toestand van folteringen, van vlees 

en bloed, maar wreedheid in een abstractere betekenis, namelijk een onthechte 

en zuivere gemoedstoestand die de gebaren van het leven volgt; (…)  dientengevolge direct 

het kwaad aanvaardt.6 Artaud pleit voor een kunst die religieuze en mystieke zin heeft. 

Een die de naakte waarheid raakt, ontzettende aspecten van de natuur en de geest 

onthult, contact maakt met het geweld waaruit al het leven voortkomt. Kunst van 

intellectueel belang lokt doodsangsten uit en vergt een theatrale strijd op leven 

en dood om “het dubbel” te overwinnen. Als voorbeeld van die theatrale strijd 

noemt Artaud de dansende derwisjen en de Aïssaouas, een in de zestiende eeuw 

opgerichte moslimgemeenschap in Marokko die zich met behulp van soefimuziek al 

dansend in trance brengt om collectief de boze geesten uit te drijven.7

Zürn voelde zich vooral aangesproken door kunstenaars die een zelfde 

ontevreden hang naar een ander, interessanter, waarde- en/of zinvoller plek dan 

het doodgewone, uitgebluste, geestdodende bekende hadden. Vooral als deze 

getuigenissen blijk gaven van een scherpe geest en scherpe tong. Ze voelde zich 

verwant met deze metafysische kunstenaars voor wie Nietzsche een belangrijke 

voorvader was, Artaud een belangrijke vader en Bellmer en Michaux belangrijke 
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nazaten waren.

Deze kunstenaars vereerden buiten-Europese culturen. Zo pleitte Nietzsche er 

bijvoorbeeld voor de trots, hoon en wilskracht van de indiaan tot voorbeeld te nemen.8 

Artauds toon is nog scherper en zijn afschuw van de Westeuropeanen nog groter dan 

die van Nietzsche. Als geen ander getuigt Artaud van een ten dode opgeschreven 

“thuisland”: En zoals wij denken dat negers vies ruiken, ontgaat het ons dat voor alles dat niet Europa 

is, wij blanken het zijn die vies ruiken. En ik wil zelfs zeggen dat wij een witte geur hebben, wit zoals men 

kan spreken van een “mal blanco” (zweer).9 De kunst van het westen liet naar zijn idee een 

ontstellend spiritueel gebrek zien, waardoor kunst met esthetiek werd verward en de 

thematiek zich beperkte tot psychologische en morele dilemma’s; zoiets was alleen 

in de westerse cultuur mogelijk.10 Artauds intellectuele en kunstzinnige voorbeelden, 

voorvaders, bevonden zich dan ook ver buiten het westen. Naast de genoemde 

trancedansers ook in de oude Mexicaanse, hindoeïstische, joodse, Iraanse en 

andere - in de woorden van Artaud - kosmogonieën.11 Hij vreesde nooit aan hun wijze 

theaters van de wreedheid te kunnen tippen.

Na Artaud waren in Zürns omgeving soms gelijksoortig dramatische sterren 

voorbijgeflitst. Zoals Jean-Pierre Duprey, de auteur van Derrière son double (1950; 

herdrukt in 1964). Deze kunstenaar voelde zich thuis in hetzelfde milieu als Zürn. 

Ook hij verlangde ernaar een blik aan de andere kant van de spiegel te werpen 

en de krachtmeting met zijn “dubbel” te verwoorden. Zijn ster doofde op extreem 

jonge leeftijd uit. Op negenentwintigjarige leeftijd beroofde deze begaafde, gevoelige 

jongeman zich in 1959 door ophanging van het leven. In 1949 had Duprey Derrière 

son double aan Breton ter lezing gestuurd, en Breton had daarin de hand van een 

groot dichter erkend. Bij leven bezocht Duprey de surrealisten, maar hij was hen 

een vreemde gebleven. De mysterieuze jongeman was altijd bijzonder zwijgzaam 

geweest. Men wist niet meer van hem dan dat hij na 1950 het schrijven voor de 

beeldhouwkunst had verruild, dat hij was gearresteerd vanwege het heroïsch 

urineren in de vlam der onsterfelijken in Parijs, daarna in het psychiatrisch ziekenhuis 

Sainte-Anne was beland, en dat hij, tijdens een voorlopig verlof van de inrichting, vlak 

voordat hij zich van het leven beroofde, het manuscript La Fin et la Manière aan Breton 

had opgestuurd. Vrienden en bekenden van Zürn, onder wie Ernst, De Mandiargues, 

Matta en Jouffroy huldigden hem door zich in te zetten voor en mee te werken aan 

de (her)uitgaven.

Zürn paste bekende trucjes toe om de verbeelding zo veel mogelijk vrij spel te geven. 

Zo prikkelde zij de fantasie door zich te concentreren op het craquelé van een 
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porseleinen vaas, door hard in haar ogen te wrijven, ’s morgens op haar nuchtere 

maag wijn te drinken of nachtrust over te slaan door het stimulerende middel Pervitine 

te slikken.12

De anagrammentechniek praktizeerde zij door zich letterlijk te concentreren 

op de letters van één zin. Op die manier konden zich onvermoede betekenissen 

openbaren die zich in en achter die letters bevinden en bracht Zürn zonderlinge 

zinnen aan het licht die voor het gewone lezersoog verborgen waren. Typerend voor 

het karakter, doel en middel van haar anagramgedichten en beeldende kunst is de 

titel: Der Geist aus der Flasche. Dit is - Zürn expliciteert het ten overvloede - de titel van 

een sprookje uit Duizend-en-één-nacht. Zürn diepte uit deze vijf woorden 54 zinnen op, 

met vele voor haar geest en werk typerende beelden, waaronder bijvoorbeeld: des 

Auges Adel erfrischt.13

Bij de écriture automatique - eveneens heksen- en orakelkunst ter zelfreflectie - liet 

Zürn zich doelbewust door tekens op het tekenblad op sleeptouw nemen. In haar 

partiturenboeken, respectievelijk het Bellini- en Schumann-Album, speelt Zürn mooi in 

op de gedrukte noten, notenbalken of muziekaanwijzingen (afbeeldingen 63). In 

Zürns beeldende kunst was het oog het doorgeefluik van gene zijde, haar favoriete 

leidraad in het tekenproces. In onaffe tekeningen (afbeelding 64) is dat procédé mooi 

te zien, hoe Zürn in haar verbeelding oogcontact zoekt en maakt, om vervolgens haar 

tekenhand door de daaruit en daarop volgende impulsen, reflexen en associaties te 

laten leiden. Zürn schrijft op verschillende plekken over haar tekenprocédé: Seit jeher 

besessen von Gesichtern, zeichnet sie Gesichter. Nach dem ersten, zögernden “Schwimmen” der Feder 

über dem weißen Papier entdeckt sie den Ort für das erste Auge. Erst wenn “man” sie von dem Papier 

her anblickt, beginnt sie sich zu orientieren, und mühelos fügt sich ein Motiv zum anderen.14 Het oog 

van haar muze, de witte man, schreef Zürn dezelfde macht en functie toe.15

Zürn veronderstelde in haar zelf drie posities: Drie Dinge liegen in Dir: Du, Er, Es.16 Het 

is een speelse variant op Freuds onderscheid tussen het Ich, Über-ich en het Es. Vrij 

vertaald naar de spiegelbeeldspraak, bevindt de Du /Ich zich voor de spiegel, het Es 

(het onbewuste) achter de spiegel en Er/Über-ich verschijnt in de spiegel. Er is een 

ideaalbeeld, een glimp, verschijning of manifestatie van wat zich niet zal en kan 

blootgeven: het verdrongene, het onbevattelijke, het boven- of buitenmenselijke, het 

buitengewone of merkwaardige, kortom dat wat in het gewone leven geen plek krijgt 

en geen pas geeft.

Jeder soll sich seine Heimat selbst aussuchen17; ieder zou de oude vertrouwde 

geestdodende christelijke God, het geesteszieke vaderland en de geestesarme 

vaders - kortom het bij geboorte gegeven thuisfront - moeten verlaten om aansluiting 
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te zoeken bij geestverruimende broeders en vaders. Bellmer en Michaux waren 

Zürn daarin reeds voorgegaan. Beiden hadden reeds publiekelijk met hun vader 

en vaderland gebroken. Beiden behoefden naarstig geestverruimendere vaders en 

thuislanden, die zij ook in het domein van de kunst en cultuur (her)vonden. Ook Zürn 

spreekt over haar wonderland als zijnde een innerlijk koninkrijk, een schatkist zo oud 

als haar kindertijd, een alternatief thuis waar zelfverkozen vaders en broers spoken.18 

In haar kunstprocédés komen zij tot leven (afbeelding 65): So zeichnet sie die “Familie”, die 

sie nie gehabt hat, und läßt sich von ihr adoptieren. Eine schweigende, eine geduldige Familie mit einem 

kleinen, zärtlichen Lächeln in den Mundwinkeln und den Augen von Katzen.19

Via en binnen de kunsten vond Zürn culturele wortels, verwantschap en 

voorbeeldige voorbeelden. Het verbreedde en verdiepte haar wereld; het was de 

zin van haar leven. Grösstes Glück, das es gibt, sich in einer künstlerischen Form auszudrücken 

“Schwanger sein” von einer Idee, die auf künstlerischen Weg geboren, geformt, zur Welt gebracht 

werden will.20 Zürns verlangen naar verboden ogen was het sterkst en het meest 

onbezonnen tot 1966. Ze vertrouwde volledig op de mogelijkheden en de zin 

ervan. Na 1966 sloeg het vertrouwen om in wantrouwen. Zürn realiseerde zich in 

toenemende mate de schaduwzijden van de gemeenschappelijke beeldenhonger 

naar verschijningen van gene zijde. Na 1966 veranderde de illusie in desillusie. Dit 

heeft op Zürns leven en werk een verwoestend effect gehad, want zonder toegang 

tot - onder andere door zware medicatie - en houvast aan haar imaginaire thuisland 

raakte Zürn stuurloos en dakloos.

Opkomst, bloei en ondergang van de familie roodhuid

Een van Zürns fantasma’s van het land aan de overzijde was de indianenwereld. Het 

was een literair gevoed fantasma, diep geworteld in haar kindertijd. Lederstrumpf, en 

met name het deel: Der letzte Mohikaner, van James Fenimore Cooper (1789-1851) zat 

in haar systeem. Als kind had ze het zo vaak en zo grondig gelezen dat ze tijdens 

het indiaantje spelen hele passages kon declameren.21 Deze literaire heldenwereld 

had een onuitwisbare indruk op haar gemaakt. Het indiaantje spelen was een 

gekoesterde kinderherinnering van haar.

Uit Unkas, Der letzte Mohikaner spraken Zürn drie veronderstellingen aan. De eerste 

veronderstelling betreft de idee dat de indiaan superieur is aan de blanke en het 

oog het verschil der soorten representeert. Volgens Cooper bezit de indiaan een 

grotere, betere en scherpere geest dan de blanke. Hij is van nature slim, zelfbewust, 

moedig, helder, koelbloedig, stoïcijns en niet bang voor het doden, noch voor de 
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dood. De zintuigen van de indiaan zijn weergaloos: hij kan horen, zien en ruiken wat 

geen bleekgezicht opmerkt. Zijn oog is legendarisch. Hij bezit een adelaarsblik, een 

ongekend snel, scherp en kalm oog.22 De ogen van blanken daarentegen zijn zwaar 

en blind.23 De geest van een bleekgezicht leeft onder de knoet van emoties: angst, 

hoop en de lage hartstochten, en is dus klein en benepen. De blanke hecht zich aan 

het leven, is slaaf van de vrouw en verknoeit zijn tijd en zijn ogen met boekenkennis. Hij 

bezit de meest verachtelijke eigenschappen: week hart, vrouwelijke nieuwsgierigheid 

en kinderlijk ongeduld.

De tweede veronderstelling betreft het bestaan van zielsverwantschap. 

Zielsverwantschap tussen twee verschillende “rassen” is uitzonderlijk maar mogelijk, 

aldus Cooper. Alleen tussen de allerbesten van elke soort, tussen de alleredelste 

loten van elke stam. Hun lotsbestemming - het bewandelen van hetzelfde pad - is 

door hoger hand bepaald. In Unkas, Der letzte Mohikaner bestaat zo’n zielsverwantschap 

tussen een blanke (Hawkeye) en een indiaan (Unkas). Hawkeye en Unkas zijn unieke 

eenlingen, beiden hebben geen familie en geen volk.

De derde veronderstelling die Zürn aansprak is de indiaanse opvatting over 

waanzin. Cooper schrijft dat indianen eerbied hebben voor de krankzinnigen omdat 

die met de Grote Geest in contact staan.24 

Coopers voorstelling van de broedermoord van Unkas door Magua als het 

toppunt van laag verraad, sprak Zürn ook enorm aan. Magua was net als Unkas een 

geboren opperhoofd en zou de edelste loot van zijn indianenstam moeten zijn. Maar 

Magua had zijn edelmoedigheid verloren door het drinken van vuurwater en het lijden 

aan heftige haat- en wraakgevoelens. Unkas zou Magua’s verschrikkelijk onedele 

verraad van de broederband niet voor denkbaar hebben gehouden. De doodssteek 

kwam voor Unkas uit de meest onvoorziene hoek.

De indianenthematiek speelt een rol in Zürns hele literaire en beeldende werk. 

Zij verklaarde deze terugkerende thematiek met de verklaring voor het automatisch 

schrijven. In haar mooie woorden: Und die Bewunderten ziehen in mich hinein und legen sich 

zu den übrigen, wenigen Schätzen, die noch aus der Kindheit kommen. Das brennt, das regt sich, 

das bildet sich und kommt von Zeit zu Zeit zurück - in einer Zeichnung oder in einem Anagramm - 

ausgegossen und umgeformt.25

Zürn geloofde zoals allen destijds dat de kunsttechniek van het automatisch 

schrijven diep opgeslagen kinderimpressies uit het onbewuste manifest kon 

maken, en per definitie in een andere dan de oorspronkelijke vorm. Maar Zürns 

indianenthematiek is niet alleen door een onbewust mechanisme geactiveerd. Het 

sluit daarvoor te nauw en te goed aan bij de toenmalige cultuurhistorische fascinatie 

voor de indianencultuur. In de indianenthematiek is het oog exemplarisch voor een 
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andere en hogere orde.

In Zürns oeuvre is er sprake van Unkas, Chingagook, Magua, Chief White Horse 

Eagle, Manitou en de gevederde slangengod Quetzalcoatl. Zürn zocht en vond in 

deze literaire verbeeldingen een menselijk voorbeeld en in hun verbeelde cultuur 

een thuisland. In Zürns woorden: Manche von ihnen habe ich zu meinem Bruder oder Vater 

gemacht.26 Zürn gaf zelfs expliciet te kennen dat ze graag tot hun “ras” had behoord en 

hen als familie had willen hebben. 

In haar proza duiken indianen op meerdere plaatsen en in meerdere gedaanten 

op, bijvoorbeeld in “Big Chief” kam zu Besuch (april 1950), Das Haus der Krankheiten (1958), 

Notizen zur lezten (?) Krise [1966-1967], Die Trompeten von Jericho [1968], Dunkler Frühling (1969) 

en Kinder Lesebuch (1970). Ook in haar anagrammen, met name in de anagram: Unkas, 

der Letzte der Mohikaner (1964), in haar tekeningen en zelfs in een medisch dossier (1960) 

komen indianen voor.27

Het kader waarbinnen de indiaan in Zürns oeuvre verschijnt, veranderde. De 

wereld om hem heen ontluisterde. Deze perspectiefverandering komt overeen met het 

perspectiefverloop in Zürns oeuvre in het algemeen en in de ontmoetingsthematiek in 

het bijzonder. In Zürns vroege werk dat ze voor de ontmoeting met Bellmer creëerde, 

tussen 1949 en 1950, geven de voorstellingen van de indiaan het beeld van een 

onschuldig kinderoog. De bloeiperiode van de indianenthematiek valt later, tussen 

1955 en tot 1966. In deze bloeiperiode accentueerde Zürn de mystieke aspecten 

en dimensies ervan, zoals zielsverwantschap, broedermoord en transcendentie. 

Na 1966 maakte dit spirituele of mystieke gezichtspunt van Zürn, net als in de 

ontmoetingsthematiek, plaats voor een geseksualiseerde kijk op de zaak.

Met name in Zürns proza veranderde de wereld van de indiaan van een onschuldig 

kinderparadijs in een grimmige volwassen wereld waarin nazi’s, moordenaars en hun 

slachtoffers, gestoorden, psychiaters, alcoholisten en weer later door seks bezeten 

kinderen en volwassenen rondspoken. Zijn ideaalstatus blijft in Zürns oeuvre echter 

ongeschonden: in haar verbeelde universum blijft de indiaan een parel, begenadigd 

met een superieur oog en een onthechte geest. 

De indianentekeningen variëren van een kinderlijk mimetisch getekend indiaantje in 

het manuscript Die sehr aufregende Geschichte von “Stümmelchen” (1949) tot vele tekeningen 

in de écriture automatique -techniek.28 Deze variëren op hun beurt van eenvoudig 

kleine (afbeeldingen 66, 67, 68 en 69) tot groot uitgewerkte indianentekeningen 

(afbeeldingen 70, 71 en 72).

Het verhaal Die sehr aufregende Geschichte von “Stümmelchen” is een morele vertelling over 

een lieflijke kinderwereld die uit een poesje en zes kinderen bestaat: een indiaantje, 
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een zigeunerinnetje, een “negerinnetje”, een chinees meisje, een blank voetballertje 

(Stümmelchen) en een hindoestaantje.29 In de openingstekening slapen ze in één 

bedje en in de overige tekeningen kiezen ze, ondanks hun kleurverschillen steeds 

voor elkaar. In “Big Chief” kam zu Besuch beschrijft Zürn een zoete kinderherinnering, 

namelijk een door haar vader gearrangeerd verrassingsbezoek van het meer dan 

honderd jaar oude indianenopperhoofd Big Chief White Horse Eagle in de tuin waar ze, 

zoals gebruikelijk, met haar speelkameraadjes indiaantje speelde.30 In Stümmelchen en 

Big Chief wordt de blik bepaald door een onschuldig meisjesoog. De blanke kinderen 

voelen een sterke zielsverwantschap met de “anderen” en wat graag zouden zij zo 

trots, zwijgzaam, moedig en edel als bijvoorbeeld een indiaan willen zijn. Ze zijn nog 

vrij van een misplaatst superioriteitsgevoel.

Met name tussen 1962-1966 is de indiaan een frequent terugkerend thema. Soms 

expliciteert Zürn dat het om indianen gaat, bijvoorbeeld in de tekening Die Rothaut und 

die Familie (afbeelding 74), in het Schumann -Album. Eerst is er de aankondiging: Ces 3 tétes 

de peaux-rouges en daarop volgen twee indianentekeningetjes onder de titel: Big Chief 

White Horse Eagle - de eerste is de vader (père ) en de tweede zoon (fils ) (afbeelding 67 

en 68). In een tekening (afbeelding 99) uit 1964 voert Zürn Le cirque du petits peaux-rouge 

en Manitou: Le dieu du malheur, de la bonté ten tonele. In het anagram en de gekleurde 

pentekening Unkas, der Letzte der Mohikaner (afbeelding 75) noemt ze Manitou de koude 

beul der dromen van de laatste Azteken.

De indianenthematiek krijgt in deze periode een spirituele betekenis die gelijkenis 

vertoont met de ontmoetingsthematiek. Het staat, net als de ontmoetingsthematiek, in 

het teken van zelfoverstijging. In een brief aan Bellmer schrijft Zürn dat het onderwerp 

van een tekening de indiaanse slangengod is (afbeelding 76).31 De tekening, die 

geheel uit stippeltjes is opgebouwd, toont een grote mannenkop en profil met enkele 

gekrulde uitsteeksels op zijn hoofd. Uit zijn mond komt een slang die over zijn hoofd 

slingert. Een ander werk gaf ze de titel Schlangenvogel im Gespinst.32

Met de titel Schlangenvogel refereert Zürn aan Quetzalcoatl, de indiaanse gevederde 

slangengod. Deze god sprak in Zürns milieu velen tot de verbeelding. Artaud zag 

in hem het zinnebeeld van de levenskracht die slaapt en gewekt dient te worden - 

met geweld, in het theater - om de Europese cultuur weer zin te geven.33 Een soort 

Kundalinibeeldspraak dus, maar nu van indiaanse in plaats van Indiase oorsprong. 

De gevederde slangengod komt ook voor in een roman van D.H.Lawrence (met wiens 

werk Zürn vertrouwd was)34, The Plumed Serpent: Quetzalcoatl (1926), waar hij verwijst naar 

de religieuze en mystieke zin van leven waarmee de Europese cultuur elk contact 

verloren had. In The Plumed Serpent krijgt de hoofdpersoon, Kate, na een leven in het 
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teken van de romantische liefde dat haar uiteindelijk niets gebracht heeft, de kans 

tot wedergeboorte. Deze wordt mogelijk door bij te dragen aan de terugkeer van de 

Quetzalcoatlcultus. Kate kan daardoor haar individuele ego ontgroeien en de kracht 

van de ziel Quetzalcoatl in zichzelf omhoog laten komen.35 Bellmer gaf in 1938 aan 

een zoet en wreed erotisch fantasma omhoog komend uit een stenen tombe de 

titel: Le Rêve de Quetzalcoatl (afbeelding 77). Benjamin Péret (1899-1959) wijst op deze 

interessante culturele aspecten in zijn vertaling van een heilig boek van de Maya’s. 

Victor Brauner (1903-1966), een bevriende kunstenaar die beeldend werk van Zürn 

had gekocht, zou zich ook door de Mexicaanse god Quetzalcoatl, Dieu créateur36, 

hebben laten inspireren.

Quetzal is de naam van een bergvogel die hoog in de mist van de tropische 

bergen leefde en wiens mooie staartveren bij de Azteken zeer geliefd waren, in de 

woorden van D.H. Lawrence. Coatl betekent slang. Quetzalcoatl betekent gevederde 

slang. Quetzalcoatl is een kracht, een wind, een levensadem, de adelaar die het 

geestesoog opent, het onzichtbare oog dat alles ziet.37 Quetzalcoatl representeert de 

twee strevingen van het leven.38 Volgens de overlevering ging Quetzalcoatl altijd vergezeld 

van zijn dubbel, zijn tweelingbroer: een god in de gedaante van een hond. 

De mythe verhaalt dat Quetzalcoatl in verre tijden de mensheid heeft verlaten, 

dat hij naar het oosten is vertrokken, zich in de dood te ruste heeft gelegd maar ooit 

zal terugkeren. Quetzalcoatl is de belofte, de verwachte Messias, de morgenster, de 

cultuurdrager met magische krachten, het type passieve wijze mens die het boze 

niet schuwt. Het is een mythe over hergeboorte, waarin het wit en rood elkaars 

tegengestelde zijn en het getal negen heilig is.

Quetzalcoatl werd ook voorgesteld als een blanke (witte god) met baardgroei.39 

Over Montezuma, die koning was van de Azteken tussen 1480-1520, gaat het 

verhaal dat hij in de komst van de Spaanse veroveraar Hernán Cortéz de komst van 

Quatzalcoatl zag. Artaud stelde de verovering van Mexico voor als eerste onderwerp 

voor zijn theater van de wreedheid, omdat dit onderwerp hem in staat stelde de 

onbetwistbare spirituele levenshouding van de Azteken tegenover de misplaatste 

ingebeeldheid van de Europeanen te stellen.40

Quetzalcoatl is een kracht die in een mens kan ontwaken. De mens hervindt 

daarmee contact met de Tree of Life41 en dat brengt iets veel mooiers dan liefde. Het 

brengt de mens thuis, op zijn bestemming, voorbij zichzelf, voorbij licht en donker en 

voorbij goed en kwaad. En dat is, volgens D.H. Lawrence, een turbulent proces: When 

the snake of your body lifts its head, beware! It is I, Quetzalcoatl, rearing up in you, rearing up and reach-

ing beyond the bright day, to the sun of darkness beyond, where is your home at last.42

In vele indiaanachtige tekeningen van Zürn zoekt een slang of slangachtige zijn 
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weg. Daarnaast zijn de mensenhoofden getooid met veren, vleugels of decoratieve 

hoofduitsteeksels. Over een tekening schrijft Zürn expliciet dat het de indiaanse 

slangengod voorstelt. De overige tekeningen zijn echter niet te lezen als afbeeldingen 

of illustraties van de gevederde slangengod. In Zürns beeldende kunst komt ook 

geen mimetisch getekende hond voor, maar wel meerdere kleine fantasiedieren 

die aan een schaap of hond doen denken, soms in de vage functie van begeleider. 

In veel tekeningen van Zürn (afbeelding 78, 79 en 80) zijn slangachtigen en/of 

vogelachtigen, geaccentueerde baardgroei en fantasietakken of -bomen te zien. 

Quetzalcoatlvoorstellingen kenmerken zich door de combinatie van een indiaan met 

een slang, een slang met een vogel, door een witte god met baardgroei, een hond 

als vaste metgezel en de fantasietakken met de idee van de levensboom. In Zürns 

écriture automatique -tekeningen zijn de indiaan, Big Chief White Horse Eagle, Manitou 

en Quetzalcoatl evenmin nagetekend of bewust neergezet, maar functioneren deze 

“tekens” als inspiratiebron, richtsnoer en ideaalbeeld.

De wreedheid van de indianen sprak vele bekenden uit de kring rond Zürn 

enorm tot de verbeelding, vooral de Azteekse traditie om mensenharten aan de 

goden te offeren. Dat gebeurde op basis van vrijwilligheid, met een stenen mes en 

bij volle bewustzijn, omdat de Azteken het een eer vonden. Een thema dat hiermee 

samenhangt is het thema van het mes in het hart in Zürns oeuvre, met name in haar 

proza en anagrammen; in haar tekeningen speelt het een geringe rol. Alleen in een 

van de ontmoetingstekeningen is expliciet een mes, of dolk, te zien. In haar proza 

daarentegen verschijnt het mes vaak. 

In Zürns oeuvre houdt de broedermoord verband met het mes-in-het-hart-

thema. Broedermoord zou inherent aan het dagelijks leven zijn. In het leven dreigt 

altijd gevaar en het gevaar komt meestal uit een onverwachte. Als kind had Zürn zich 

met Unkas geïdentificeerd en was menig keer in haar verbeelding een wrede dood 

gestorven. Zürn schrijft dat ze de neiging had in bijzondere mensen, in uitzonderingen 

op de regel, te geloven. Vandaar dat zij, haar kinderheld indachtig, haar eerste 

echtgenoot Unkas had genoemd. Ze dacht destijds dat hij met kop en schouders 

boven de anderen uitstak, maar dat bleek een illusie. De liefdessmart beschrijft Zürn 

als een mes in het hart.43 Deze beeldspraak was niet nieuw. D.H.Lawrence opent 

er bijvoorbeeld zijn boek Ladybird (1923) mee.44 In Zürns oeuvre staat de thematiek 

doodgestoken te worden door de meest ideale broeder met een mes in het hart 

in het teken van de romantische liefde en persoonlijke helden. Het doorbreken van 

de gewone levenscyclus, waardoor de kans op transcendentie ontstaat, is alleen 

mogelijk als de ik zich realiseert dat een mes beter is dan een vriend, of in staat is 

zich emotioneel niet aan de betere-ik, de ideale zielsverwant, te hechten maar die te 
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evenaren.45

Zürn opent een tekening (afbeelding 73) uit 1964 met de woorden L’enfants de touts  

pays  De naam Big Chief White Horse Eagle komt er ook weer in voor. De indiaan 

bevindt zich echter niet langer in een onschuldige en vredige, maar schuldige en 

turbulente wereld. Naast een “negertje”, een Arabisch danseresje en een broer en 

zusje uit Mongolië voert Zürn een gekkin uit Berlijn op, een door alcohol verlopen 

bleekhuid en een door de nazi’s in Auschwitz verbrande meneer X. De wereld van 

de volwassenen heeft met uitzondering van enkele uitzonderlijke menselijk parels 

zoals Josephine Baker (1906-1975) en Louis Armstrong (1901-1971) niets moois te 

bieden. Zürn signeert deze tekening met petite Dame-Tachiste parisienne, wat ook op een 

gewijzigd stand- en uitgangspunt van Zürn wijst. Zürn was geen tachist omdat ze 

geen abstacte écriture automatique -tekeningen maakte en wilde ook geen tachist zijn 

omdat ze de tachisten niet serieus nam.46 Uit een andere tekening (afbeelding 99) die 

Zürn, net als de vorige, tijdens haar verblijf in 1964 in Hôpital Lafond maakte, blijkt 

dat zij met de gekkin uit Berlijn zichzelf bedoelt. Ook in deze tekening verwijst zij naar 

meneer X: M.X bruler par Hitler à K.Z. Auschwitz. 1938. Uit deze kleine vingeraanwijzingen 

is te zien dat vanaf 1964 de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate tot Zürns 

verbeeldingswereld doordringt.

In de beschrijving van een van haar hallucinaties, in de zomer van 1966, legt Zürn 

moeiteloos een verbinding tussen de indianen en de slachtoffers van het nazi-regiem. 

Zürn schrijft dat ze deze hallucinatie beleefde tijdens het  bekijken van wolken: Sie 

wendet ihren Blick tiefer, auf die unteren Wolken, und sieht in feierlicher, stummer Reihenfolge die 

toten Helden ihrer Kindheit: Scharen von Indianern! Sie schwimmen mit den Füßen voran, manche sind 

durchsichtig, andere sehr kompakt und plastisch. Und sie sieht die zu Tode gemarterten Juden aus der 

Epoche der Nazis. (…).47 In een adem roept ze zowel de grote indianen als de benepen, 

geperverteerde en zieke nazi-geest op. Uit verschillende opmerkingen in haar proza 

is op te maken dat Zürn er zich steeds meer openlijk voor schaamde een Duitse te 

zijn en tot het volk te behoren dat nazi-misdaden op zijn geweten heeft.

Vanaf 1964 presenteert Zürn zich in toenemende mate openlijk als zijnde gestoord 

en houdt zichzelf en de lezer in arren moede voor dat deze geestestoestand in een 

andere cultuur dan de hare als een teken van geestelijke rijkdom geldt. In Der Mann 

im Jasmin verhaalt ze opnieuw van haar ontmoeting met Big Chief White Horse Eagle, 

maar plaatst die ontmoeting nu in het psychoanalytisch perspectief van de ontmoeting 

met de man in jasmijn. De ontmoeting met het opperhoofd vindt in deze beschrijving 

plaats na het visioen van de witte man; zij verhaalt hoe haar hand door de kus van het 

opperhoofd zwart was geworden. Ze presenteert zich in dit boek als een gestoorde 

met een seksueel kindertrauma (veroorzaakt door haar obscene moeder) voor wie 
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de zin van het leven juist uit sich begegnen zu lassen bestond, onder andere met de 

geweldig imposante roodhuid. In Dunkler Frühling (1969) gaat het over een allesbehalve 

onschuldige naïeve meisjesfantasie; het indianenspel staat nu geheel in het teken 

van een sadomasochistische kinderfantasie.48 Zürn presenteert zich nog zwaarder 

getraumatiseerd. Ze vertelt in deze versie over de tweede verkrachting thuis, door 

haar twee jaar oudere broertje.

De indianenthematiek had, net als het ontmoetingsthema, in 1970 haar betovering 

verloren. Het enige dat haar nog restte van de indianenmythe, was dat ze tot het 

bittere eind, “als een indiaan” sporen uit haar kindertijd wilde blijven natrekken.49 Ze 

zou alleen nog graag een indiaan willen zijn omdat indianen haar waanzin tenminste 

zouden begrijpen en waarderen.50 

In de ban van Moby Dick

Zürn was voor haar beeldtaal ook schatplichtig aan het literaire werk Moby Dick van 

Herman Melville. Het speelt in Zürns oeuvre eenzelfde rol als Unkas, de laatste der 

Mohikanen. Ook dit boek is, zoals in het hoofdstuk hiervoor al ter sprake is geweest, 

met de ontmoetingsthematiek verstrengeld. Zürn geloofde graag dat aan Moby Dick 

een mystieke amour fou -ontmoeting ten grondslag lag; de ontmoeting van Melville 

met een Ierse dame had een kracht of energie opgewekt, die Melville in staat stelde 

zichzelf te overstijgen. In niet-religieuze of mystieke kringen spreekt men in zo’n geval 

meestal over het sublimeren van een onmogelijke liefde in een kunstwerk. 

De inhoud van Moby Dick oefende minstens zo’n grote invloed uit op haar verbeelding 

als de mythe over de totstandkoming ervan. Moby Dick is, net als Unkas, de laatste der 

Mohikanen, een morele vertelling. Vele aspecten van deze vertelling correleren met de 

inhoud van Zürns werk, niet naar de letter maar wel naar de geest. De belangrijkste 

overeenkomst geldt het hoofdthema van het boek: de ultieme ontmoeting tussen 

kapitein Achab en de witte walvis, Moby Dick. Ook deelaspecten stroken met de aard 

van Zürns werk: het gebrek aan superioriteit van de blanke en de dubbele betekenis 

van de kleur wit. De impact van Moby Dick op Zürns verbeelding speelt in de periode 

1957-1966 (afbeeldingen 81-89).

Moby Dick is het boek van Ismaël, de leraar die besloot walvisjager te worden. 

Ismaël opent het boek met de befaamde woorden: Ik word gekweld door een eeuwige 

hunkering naar wat ver is. Ik houd ervan verboden zeeën te bevaren en te landen aan barbaarse kusten. 

Zonder aan het goede voorbij te gaan, bespeur ik altijd onmiddellijk de nabijheid van iets gruwelijks.51

De walvisjacht is Ismaëls levensvervulling. Hij behoort niet tot het slag romantische, 
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droefgeestige en verstrooide jongelieden die hun toevlucht nemen tot de walvisvaart 

zonder een greintje behoefte aan een gevecht op leven en dood met een walvis.52 

Ismaël verkiest een leven op de oceaan boven een leven aan de wal, om zijn betere 

ik aan te boren. Aan land verkreeg de mindere ik de overhand en die wist voor zijn 

gemenelijkheid niets beters te bedenken dan in een druilerige novemberstemming in mijn ziel53 

wat te zemelen bij doodskistenwinkels of in een onbewaakt ogenblik van de eerste 

de beste voorbijganger doodbedaard de hoed van het hoofd te slaan. De verteller 

Ismaël komt in het boek naar voren als heel zachtmoedig en lief, maar hij schrijft dat 

er een onmetelijk en ongekend kwaad in hem schuilt. Zijn helden zijn de roodhuid 

Queequeg, kapitein Achab en de witte walvis Moby Dick; hij noemt ze respectievelijk 

de prins van de walvissen op zee, de gekroonde koning en de monarch van de zee.

Queequeg beangstigt Ismaël in eerste instantie. Hij verwacht van de rode 

koppensneller die bijna naakt rondloopt, vol griezelige tatoeages zit en in de slaap 

zijn arm gebroederlijk om hem heen slaat, niet veel goeds. Queequeg blijkt echter de 

allerbeste harpoenier en de allerbeste maat op het schip te zijn. Hij bezit een ziel van 

goud, een moed die wel duizend duivels aandurft en hij is vrij van angst zijn lichaam 

te verliezen.54 Queequeg had gedacht dat hij van de christenen kon leren hoe hij en 

zijn volk gelukkiger zouden kunnen worden, maar hij heeft inmiddels begrepen dat de 

christenen nog veel ongelukkiger dan de roodhuiden zijn. Queequeg is voor Ismaël 

de ideale ander.

Kapitein Achab is zijn voorbeeldige gelijke. Hun overeenkomst is de onblusbare 

haat die alleen een uitweg vindt in dodelijke ontmoetingen met een onoverwinnelijke 

vijand.55 Hun gemeenschappelijke gezworen vijand is de walvis. Hij is hun voorbeeld. 

In tegenstelling tot andere waterdieren is hij warmbloedig en weet hij zich in ijskoude 

wateren op temperatuur te houden. Zijn thuis ligt in het diepste, het verste en het 

wijdste. Achabs ultieme doel is Moby Dick te hervinden en overwinnen. Hij heeft 

daarvoor twee redenen: deze ongewoon witte walvis heeft hem onherstelbaar 

verwond in een gevecht dat hem zijn been heeft gekost en heeft derhalve voorlopig 

van hem gewonnen. 

Moby Dick is een legende. Op de walvisvaart zegt men dat hij wit is, omdat volgens 

Melville de kleur wit de ziel meer schrik aanjaagt dan het rood van bloed.56 Wit wordt in 

het westen geassocieerd met schoonheid, uitmuntendheid, gerechtigheid, goddelijke 

vlekkeloosheid en kracht. Volgens Melville zou het blanke ras aan deze gedachte zijn 

denkbeeldige heerschappij over elke donkere volksstam57 ontlenen. Maar Moby Dick is 

ook om andere reden wit. Moby Dick is wit, omdat het wit de kleur is van het meest 

ontstelde, verschrikkelijke, angstaanjagende. Het is niet voor niets dat de geesten 

steevast in een melkwitte nevel58 opkomen. Wit is de kleur van de allerverschrikkelijkste 
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verschrikking. Zijn invloed op de ziel is onmetelijk en meedogenloos. Wit is het meest 

betekenisvolle zinnebeeld van schrikbarende geestelijke zaken. In Moby Dick huist de 

meest schrikbarende geestelijke waarheid. Volgens walvisvaarders is Moby Dick van 

alle walvissen het allermoeilijkst te verslaan, als hij al overwinnelijk is. Hij vertoont zich 

zelden; Achab is de enige die nooit aan zijn bestaan twijfelt.

Achabs doodsvijand is ook Ismaëls doodsvijand, en voor hem maakt het niets 

uit of de witte walvis wel of niet bestaat. De witte walvis is, aldus Ismaël, een beeld 

waarop Achab zijn haat heeft geprojecteerd. Zowel Achab als Ismaël zijn op zoek 

naar de hoogste waarheid en die is, aldus het boek, oeverloos en onbegrensd 

als god, en leeft in landlessness ofwel oneindigheid. Van Moby Dick wordt gezegd 

dat hij onmetelijk, alomtegenwoordig, onsterfelijk, bovennatuurlijk, eenzaam en 

kwaadaardig is: een rondwarende grote boze geest van de zeeën des Levens.59

Achabs obsessie Moby Dick te verslaan, heeft hem krankzinnig gemaakt. Ismaël 

concludeert aan het einde van het boek dat het niet om gewone krankzinnigheid 

gaat. Zijn overtuiging is dat de ziel in Achab zich van de geest heeft losgemaakt, is 

uitgebroken en Achab buiten Achabs wil naar zijn doel drijft.60

 

Moby Dick rekent men tegenwoordig wel tot de jeugdliteratuur. In de jaren veertig, vijftig 

en zestig van de vorige eeuw was Zürn echter niet de enige volwassene die deze 

literatuur serieus nam. De walvislegende en de auteur Melville begeesterden destijds 

velen. Zürn verwijst bijvoorbeeld naar Jean Giono’s Pour saluer Melville (1941). Het 

gedicht De walvisjacht (La Pêche à la Baleine ) had Jacques Prévert (1900-1977) beroemd 

gemaakt; Zürn kende Prévert persoonlijk en hij zou in haar laatste psychiatrische 

opname een beslissende rol spelen. John Huston (1906-1987) verfilmde Moby Dick 

(1956), Orson Wells (1915-1985) schreef de tweeakter Moby Dick (1965) en in Frankrijk 

verscheen de Franse vertaling van Moby Dick (1954; 1955 en 1956 herdrukt) van de 

dichter-vertaler Armel Guerne (1911-1980) en de bloemlezing in Franse vertaling: 

Melville par lui-même (1958).

Het is opvallend dat de walvislegende in de literatuur van Henry Miller een 

gelijksoortige rol speelt als in het werk van Zürn. De dominantie ervan viel Anaïs 

Nin op; Mr. Miller’s essay (over haar dagboeken, M.d.Z.) handelt a lot of Mr. Miller, all 

about the wale.61 Ook Miller associeert de walvis met zelfoverstijging, met de “ware 

ontwikkeling”, overstappen naar een andere en rijkere levenswijze, het overgaan van 

het ene rijk van de Dierenriem naar het andere, met de mogelijkheid het eigen ego 

te ontstijgen.62 De walvis staat voor het vertoeven in het diepste, verste en wijdste en 

dat is ook bij hem synoniem aan voorbij de spiegel gaan. De ware ervaring zou ginds 

liggen, in de diepe wateren waardoor de walvis zwemt. Het is de taak en het doel van 
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de kunstenaar de walvis te evenaren. Miller beleert Nin aldus: We proberen het wisselende 

ego te boekstaven, maar het Ik wordt zodoende niet geopenbaard. We geven slechts vonken af. Terwijl 

men in het lichaam van de walvis de wisselende temperatuur zit te vermelden, de innerlijke dynamiek 

in kaart brengt, doorklieft de grote walvis zelf de zee. We moeten de pen, het potlood, het penseel laten 

vallen en de walvis zelf worden. De ware ervaring ligt ginds, in de diepe wateren waardoor de walvis 

zwemt. Je denkt dat je de wereld voedt - maar je voedt alleen de walvis.63

Zürn toonde haar liefde voor Moby Dick openlijk en verholen, zowel in haar literaire als 

beeldende werk. In het anagram Und scheert ihr Rosenbaertlein ab (1957; de titel is een 

dichtregel van Arp) spreekt Zürn twee keer over Herr Unholbein, de bijnaam van Achab.64 

In Das Weisse mit dem roten Punkt (1959) verwijst Zürn impliciet naar het boek. Het is een 

van de teksten waarin Zürn haar ontmoeting met de witte man een mystieke dimensie 

geeft. Het in de ban zijn van de witte man beschrijft ze als een toestand van in het 

kielwater raken en in het kielzog varen van de witte man. Uit de ban geraken is als 

het kielwater van zich afschudden. Achabs bijnaam en de metafoor van het kielwater 

keren ook terug in Im Hinterhalt (voorjaar 1963) en Zürn noemt kapitein Achab en Moby 

Dick meerdere keren bij naam. In Im Hinterhalt staat het thema van de ontmoeting 

van twee gezworen doodsvijanden in een meer geseksualiseerd perspectief.65 De 

moordlust van de in de tekst opgevoerde lustmoordenaar Rashomon is gelijk aan 

Achabs moordlust. En Achab steekt bijvoorbeeld zijn been van walvistand in het 

lichaam van zijn vrouw, de rob die onophoudelijk kleine witte walvissen baart. In 

Der Mann im Jasmin schrijft Zürn dat vrienden haar, toen ze in september 1960 in 

Berlijn voor het eerst in een psychiatrisch ziekenhuis verbleef, met dit lievelingsboek 

hoopten op te vrolijken.66

In Zürns oeuvre is Moby Dick ook een onbewuste afsplitsing van Achab: grootster, 

afschrikwekkender en meedogenlozer, en is de jacht op Moby Dick een metafoor 

voor het verlangen naar zelfoverstijging. Zürn geeft Achab, net als Ismaël, de rol van 

haar betere gelijke en Moby Dick de rol van de doodsvijand die overwonnen dient te 

worden. Niemand kan uit de ban van de eigen Moby Dick raken, ook Zürn, die op 

haar beurt een kleine Achab is, niet. Unablässig muß sie kleine weiße Walfische gebären. Das 

ist der Fluch von Moby Dick.67 Achab kan net zo min zonder Moby Dick als God zonder de 

duivel, of in Zürns woorden, zonder Moloch.68 

In haar proza en anagrammen schrijft Zürn vaak en veel over het wit, de nevel en het 

ijs. Steevast in combinatie met purper, bloed, geestverschijningen en het mes. Deze 

symbolentaal ontleent ze, onder andere, aan Moby Dick. Deze speelt in haar beeldende 

werk slechts een geringe rol en komt alleen voor in de ontmoetingstekeningen. De 

invloed van Moby Dick op Zürns beeldende kunst beperkt zich echter niet tot de weinige 
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verbeeldingen van de ontmoeting met de witte man, maar strekt zich, in andere vorm, 

uit tot tekeningen van vissen en visachtigen. Vaak staan de vissen op zichzelf, maar 

soms verschijnt een visachtige vorm in of bij de getekende gezichten, met name in of 

bij het voorhoofd. Soms lijken de vissen op slangen of slangachtigen, en vice versa. 

Ze verschillen niet wezenlijk van elkaar. Zürns getekende vissen (afbeelding 90) zijn 

Köpfgeburte, fantomen zoals Moby Dick, ofwel: manifestaties van een geestelijke staat 

en geestelijk stadium (afbeelding 91). De slangen en vissen  duiden op aangeboorde 

levenskrachten en energieën die een uitweg zoeken, tegenkrachten oproepen en 

door hun geesteskracht gedaanteverwisselingen kunnen bewerkstellingen.

Zürns meest geslaagde walvistekening is een grote ongedateerde 

waterverftekening (afbeelding 88). Uit het niets doemt een vaag, onbestemd, 

waterachtig watermonster op. In het origineel - de tekening is zeer lastig te 

reproduceren - is de voorstelling vager en onduidelijker dan in gefotografeerde versie, 

en daardoor nog indrukwekkender.

In vele écriture automatique -tekeningen van Zürn zijn metamorfoses van de mens in 

een vis(achtige) te zien. Volledige zelfoverstijging vindt nooit plaats. Bijna altijd is de 

metamorfose slechts gedeeltelijk en blijven de mens en het mensachtige steken in 

een hybride tussenvorm. Bijvoorbeeld in een van Zürns laatst gemaakte tekeningen 

(afbeelding 92).

Karl-Bonhoeffer-Heilstätten

Eind september 1960 raakte Zürn voor het eerst in een crisis. Zürn had met Bellmer 

de zomermaanden in Palavas-les-flots aan de Middellandse Zee doorgebracht. Het 

waren zware maanden geweest, omdat de werklust van beiden te wensen overliet. In 

Palavas-les-flots voelde Bellmer zich fut- en moedeloos. Bellmer was depressief sinds 

december 1959, sinds de dood van zijn moeder, en zou die depressie eigenlijk nooit 

te boven komen.69 Bellmer moest echter aan het werk. De gerenommeerde galerie 

Daniel Cordier had een tentoonstelling gepland die door Bellmer al verschoven was 

naar het voorjaar 1962, maar die uiteindelijk pas in december 1963 zou plaatsvinden. 

Zürn tobde ook al jaren met gezondheidsproblemen: bloedarmoede, geelzucht 

en psychische labiliteit, uitend onder andere in angstdromen. Ondanks een zeker 

gebrek aan werklust maar minder geplaagd door werkdruk dan Bellmer, kreeg Zürn 

in de zomer van 1960 zo nu en dan de geest om te tekenen en anagrammen te 

schrijven.70

Eind september raakte Zürn in een zeer geagiteerde geestestoestand. Bellmer 
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kon daar heel slecht tegen. Zürns opmerking dat Bellmer maar naar de hoeren moest 

gaan, deed voor hem de deur dicht. Hij was tot op het bot gekwetst en wees Zürn in 

een opwelling de deur.71

 

Zürn besloot terug te keren naar haar oude thuis: Berlijn. Daar zou ze misschien, zoals 

voor haar vertrek naar Parijs, met schrijven en tekenen een schamel inkomen kunnen 

verdienen. Daar zou ze ook haar kinderen, die ze sinds haar vertrek naar Parijs in 

1956 en 1958 slechts twee keer vluchtig had ontmoet, weerzien. Ze was wel onzeker 

over de intensiteit van het contact, omdat haar ex-echtgenoot contact ontmoedigde 

en Christian door zijn vader naar een internaat was gestuurd. Vlak voor haar vlucht 

logeerde ze bij gemeenschappelijke vrienden: Jean Brun (1919-1994) en zijn vrouw 

Jacqueline die bereid waren Zürn naar het vliegveld te brengen. Zürn was echter 

zodanig in de war dat zij Zürn eerst door een neuroloog lieten onderzoeken. Bellmer 

werd niet op de hoogte gesteld van Zürns zorgelijke geestesstaat en de reis werd niet 

afgelast. In Berlijn aangekomen, vertoonde Zürn nog hetzelfde geëxalteerde gedrag. 

Haar vrienden Ulla en Robert Wolgang Schnell (1916-1986) die haar een logeerplaats 

hadden aangeboden wezen haar op advies van een arts de deur. Haar vriendin Mia 

Lederer (1921-†) weigerde haar de toegang. Zürn nam daarop haar toevlucht tot een 

hotel.

10 oktober 1960 belandde Zürn in de Karl-Bonhoeffer-Heilstätten in Wittenau, 

vlakbij Berlijn.72 De politie was door een kapper gealarmeerd, omdat Zürn verward en 

zonder haar haarwasbeurt te betalen de kapperszaak had verlaten. De politie vernam 

van de hoteleigenaar dat Zürn ook in het hotel overlast had veroorzaakt en schade 

had aangericht. De politie nam haar in hechtenis, en de rechter besloot tot voorlopige 

gedwongen opname omdat hij van mening was dat ze zich in een toestand van on

toerekeningsvatbaarheid bevond en zodoende een gevaar voor de openbare orde 

betekende.73

Bellmer hoorde pas een week later van Zürns opname. Op zijn beurt raakte hij in 

een crisis, maar stelde toch alles in het werk om Zürn uit de inrichting te halen.74 

Hij wist voldoende van psychiatrische inrichtingen om te weten dat een mens er 

gemakkelijker in- dan uitkwam. Bellmer bombardeerde Berlijn met brieven. Hij 

was ervan overtuigd dat Zürn simuleerde, mede om Bellmer een schuldgevoel 

te bezorgen en zijn hulp af te dwingen. Bellmer schreef aan haar artsen dat Zürn 

absoluut niet geestesziek was.75 Hij had begrepen dat de Franse en Berlijnse artsen 

aan een paranoische Fieberwelle dachten die 5 Tage oder 5 Monate dauern kann (Was natürlich 

sehr vorsichtig und sehr allgemein ausgedrückt ist).76 De diagnose was hem veel te vaag en 
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droeg het gevaar in zich dat Zürn voor onbepaalde tijd in het psychiatrisch ziekenhuis 

zou verdwijnen. Hij trachtte ieder in Berlijn die voor Zürns vrijlating van dienst kon zijn 

ervan te overtuigen dat Zürn in zo’n mensonterende instelling te gronde zou gaan; 

Mann kann eine so hochkultivierte, schöpferische, intelligente und zarte Frau nicht lange in einer solchen 

Kaserne wie eine “Idiotin” behandeln, ohne dass sie zu Grunde geht.77

Hij opperde vanuit Parijs overplaatsing naar het herstellingsoord Phönix in 

Charlottenburg, Berlijn. Bellmer merkte bovendien tot zijn schrik dat enkele Berlijnse 

vrienden en vriendinnen hun handen van Zürn aftrokken. Omdat Zürn dakloos 

was en niet op haar familie kon en wilde terugvallen, smeekte Bellmer hen haar 

opvanggarantie te geven. Hij trachtte Zürn gerust te stellen door haar financieel te 

helpen en haar geliefde parelcollier en -oorbellen op te sturen. Bellmer riep ook de 

hulp in van een oude kennis, de oogarts Karl Dehe, die als arts hopelijk meer voor 

elkaar zou kunnen krijgen. Zürn werd, inderdaad dankzij hulp van Dehe, maar ook 

van advocaat Runge die de geschiedenis van Zürns echtscheiding kende, op 10 

februari 1961 officieel ontslagen.

Zürn verbleef exact vier maanden in Karl-Bonhoeffer-Heilstätten. Volgens Zürn was 

de crisis in Parijs begonnen, tijdens het kijken naar een bioscoopfilm. Sindsdien 

voelde ze zich gehypnotiseerd en had geen zeggenschap meer over haar gedachten. 

Ze verbeeldde zich nadien in alles en iedereen de vijfde colonne, bijvoorbeeld in de 

bandietenbende van de gangsterfilm of in kinderen op straat. Ook waande ze even 

haar zoontje dood. Bij haar opname in Berlijn “raaskalde” ze ook over de vijfde colonne 

en over bombardementen. Deze staat van “hypnose” verdween pas in de kliniek 

dankzij medicijnen. De voorlopige diagnose in Wittenau luidde paranoid-halluzinatorische 

Psychose, wahrscheinlich “Spätschizophrenie!”.78 Zürns behandeling bestond uit medicatie en 

de Heiltherapie : de autogene training.79 Ze verkreeg het antipsychoticum Megaphen in 

wisselende hoeveelheden, tot twee weken voor haar ontslag, met afwisselend Atosil, 

Protorit of Valamin erbij. 

Bij binnenkomst woog Zürn 49 kilogram.80 Na een maand voelde Zürn 

zich in toenemende mate depressief en gevangen genomen. Ze schaamde 

zich gestichtskleding te moeten dragen, de infantiele werkzaamheden van de 

arbeidstherapie te moeten verrichten en zich te wassen in bijzijn van zwaardere 

gestoorden. 21 november tekende ze beroep aan tegen de beslissing van 

Unterbringung. Toen zij 27 december te horen kreeg dat haar beroep afgewezen was, 

deed zij een halfslachtige poging tot zelfmoord door met een glasscherf haar polsen 

te verwonden.81 19 januari 1961 adviseerden de artsen de officier van justitie Zürn 

voorlopig niet te laten gaan; zij wilden haar nog vier à zes weken voor depressie 
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behandelen. Vanaf 23 januari kreeg ze het antidepressivum Effortil. 9 Februari beval 

de officier van justitie echter vrijlating en, omdat Bellmer voor Zürns huisvesting garant 

stond, kreeg Zürn 10 februari ontslag. De ontslagdiagnose luidde Psychopathie, abnorme 

Erlebnisreaktion.82 Zürn was echter nog heel depressief. Op haar logeeradres, bij haar 

vriendin Liselore Bergmann, had ze ophanging in het toilet overwogen. Begin maart 

keerde Zürn in een rolstoel naar Bellmer in Parijs terug. Zürns motoriek functioneerde 

niet goed. De artsen in Parijs verklaarden die verschijnselen, aldus Zürn, als reactie 

op onbewuste schuldgevoelens en behandelden haar met injecties en medicijnen. Zij 

slaagden er aldus in de loopfunctie enigszins te herstellen. Zürn kreeg ook in plaats 

van Effortil het antidepressivum Tofranil en slaaptherapie.83 Als zij dat al in Berlijn had 

gekregen, had dat, aldus Bellmer, Zürn veel ellende bespaard. Sinds deze eerste 

crisis kampte Zürn met stijfheid, een disfunctionerend oriënteringsvermogen en 

trappenangst, waarschijnlijk dankzij het medicijngebruik.84 Zürns neiging, in staat van 

depressie, tot zelfmoord bleef eveneens een aanhoudende zorg.

De officiële registratie van Zürns beroep in Karl-Bonhoeffer-Heilstätten was 

schrijfster. Op een testblad noemde zij zich schrijfster en tekenares. De artsen waren 

ook op de hoogte van haar tekenkunst. Vier dagen na haar opname noteerde de 

zuster dat Zürn zich rustig had beziggehouden met tekenen en met het schrijven 

van gedichten; op de zevende dag van haar verblijf werd een tekening, waarvoor 

ze zich verontschuldigde omdat ze niet gewend was met potlood te tekenen, 

gedateerd aan het dossier toegevoegd. Op de tiende dag vermeldde de arts Zürn 

haar map met 64 tekeningen, waaronder vele “bewerkte” notenbladen, te hebben 

teruggegeven. De artsen zagen in haar werk geen kunst. In het dossier belandden 

nog een potloodtekening en een schrift met uitgewerkte pentekeningen. Van Zürns 

pentekenkunst uit 1960 (afbeelding 93 en 94) zijn vier tekeningen bekend waarop 

de plaats van ontstaan: Wittenau, staat vermeld.85 In al deze tekeningen speelt 

Zürns karakteristieke iconografie een rol: indiaan-, slang- en vogelachtigen en hun 

metamorfosen.

Vanuit Parijs trachtte Bellmer - 24 december, dus aan de late kant - te voorkomen 

dat de artsen Zürns automatische tekeningen en anagrammen onder ogen  zouden 

krijgen: Raten Sie ihr ab zu zeichnen (…), oder Anagramm-Gedichte zu 

machen! Denn erstens hat die “Heilstätte” das Recht, alles was Unica macht ihr wegzunehmen 

und zweitens können sie ihr noch den Strick “schizoider Veranlagung” daraus drehen.86 Bellmer wist 

immers dat vele psychiaters beeldmateriaal voor diagnostische doeleinden gebruikten. 

Met kritische psychiaters, gespecialiseerd in “kunst en waan”, beschouwde hij die 

praktijk als een catastrofale misvatting. Bellmer vreesde dat Zürns artsen dit verlichte 
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standpunt niet deelden. Hij reageerde om die reden paniekerig op Zürns “gestoorde” 

verhaal dat Michaux haar met zijn ridders wel zou komen ophalen.87 Hij en Zürn 

vermaakten zich vaak met dit soort dichterlijke komische beeldtaal. Hij hoopte van 

ganser harte dat Zürn deze quatsch niet aan haar artsen had verteld, want die zouden 

er slechts een teken van geestesziekte in zien, in dit geval van paranoia. Zürn had 

slechts een keer paranoïde gedrag had vertoond, aldus Bellmer, en dat was nadat 

ze had vernomen dat haar ex-man hun zoontje ter observatie naar een gekkenhuis 

had gestuurd en uit gebrek aan financiële en juridische middelen machteloos stond. 

Bellmer vermoedde dat de artsen in Zürns automatische tekeningen en anagrammen 

geen kunst, maar tekenen van schizoïde trekken zouden zien.

De diagnose schizofrenie was echter al op 11 november gesteld: eine bislang schleichend 

verlaufende Schizophrenie, die schliesslich in ein paranoid-halluzinatorisches Bild übergangen ist.88 

Teken-, beeld- en woordmateriaal van Zürns hand hebben in het stellen van de 

diagnose een ondersteunende en toetsfunctie vervuld. In Der Mann im Jasmin vertelt 

Zürn dat ze aan twee psychologische woord- en beeldtesten werd onderworpen. 

Over de op 14 november afgenomen Wartegg-Zeichen- en Erzähltests schrijft ze dat ze 

die met enig plezier plichtmatig uitvoerde. Het maken ervan vond ze kinderspel; 

ze besefte echter wel degelijk dat de artsen haar respons psychologisch zouden 

interpreteren. Op de dag van vertrek onderging Zürn nog de Thematischer Apperzeptions 

Test (TAT). In Der Mann im Jasmin schrijft ze dat ze voor de interpretatiekunst van de artsen 

op haar hoede was. Een deel van het beeldmateriaal dat zij moest interpreteren, was 

te suggestief en doorzichtig. Ze dacht bij een tekening met op de voorgrond een 

vrouw die op een brug staat en naar voren buigt direct aan zelfmoord van de vrouw, 

maar boog haar antwoord bewust om. Ze zei dat de vrouw verlangend naar haar 

man in zijn bootje staat uit te kijken.89 In het dossier staat echter een minder kleurrijk 

antwoord te lezen, namelijk dat het meisje graag naar de bootjes in de verte kijkt. 

Zürn beschrijft de medische belangstelling voor haar tekeningen als volgt: An einem 

Tage, in Wittenau, rief sie der Chefarzt in ein Zimmer, wo eine Gruppe von Psychologen aus anderen 

Kliniken sowie Studenten versammelt waren, und forderte sie auf, Kommentare zu ihren Zeichnungen 

zu geben, die er den Anwesenden zeigte. Über die Zeichnung - “ Rencontre avec Monsieur M 

(ma Mort)” entstand eine Diskussion, und die Frage wurde an sie gerichtet:“ Warum ist hier die 

Fläche das ganzen Blattes bis zu den Rändern hin bedeckt? Auf allen anderen Zeichnungen haben 

Sie den Raum um das Motiv herum weiß gelassen.90 Zürn verhaalt dat haar tekenkunst in de 

medische staf opzien baarde, omdat de tekeningen niet beantwoordden aan het 

beeld van tekeningen van schizofrene patiënten. Vanwege de diagnose zouden Zürns 

tekeningen allemaal tot “over de rand” gevuld moeten zijn, en niet slechts een. Op de 
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vraag van de artsen over het anderszijn van deze tekening, zou ze de medici naar de 

mond hebben gepraat: Ich wünschte, diese Zeichnung sollte sich bis über die Ränder des Papieres 

hinaus fortsetzen - bis ins Unendliche ….91

Zürns literaire en beeldende werk beantwoordden dus geenszins aan het 

verwachtingspatroon van haar artsen. Het viel buiten hun conceptie van schizofreen 

gekkenwerk, maar ook buiten hun kunstconcept. Zürns plan om over haar ervaringen 

met hypnose, euforie, depressie, psychiatrische patiënten, B-verpleegsters en 

psychiaters te gaan schrijven, vonden zij eerder een verontrustend teken van gebrek 

aan realiteitszin dan een interessant kunstzinnig plan.

Vanaf haar eerste opname werden Zürn en haar kunst onverhuld aan noties van 

normaliteit getoetst. In haar dossier bevinden zich verklaringen van Zürns ex-

echtgenoot, Zürns moeder en jeugdvriend Victor von Rombach. Uit deze verklaringen 

blijkt dat hun idee van een geestelijk gezond mens (en geestelijk gezonde kunst) 

diametraal tegenover de opvatting van Bellmer en bijvoorbeeld de genoemde 

advocaat Runge stond. In hun wereld was geen plaats voor de schrijfster en 

beeldend kunstenares Zürn.

Zürns ex-echtgenoot plaatste Zürns kunstzinnige ambities en liefde in een ziekelijk 

daglicht door te getuigen dat Zürn haar verhaalkunst met die van Johann Wolgang 

Goethe (1749-1832) en Friedrich Schiller (1759-1805) durfde te vergelijken. Zürn had 

bovendien, zo verklaarde hij, de vreemde gewoonte gehad om als een gelovige katholiek 

in opperste devotie voor het zelfportret van haar gekgeworden oom te zitten. Zürn wilde 

eigenlijk ook geen tweede kind. De scheiding was niet zijn wens geweest. Hij repte met 

geen woord over Zürns angst in oorlogstijd een kind op de wereld te zetten en over zijn 

ontrouw. Hij deed voorkomen dat Zürn het zorgrecht van de kinderen probleemloos had 

afgestaan en hij er alles aan deed het contact tussen moeder en kinderen te stimuleren. 

Bellmer plaatste hij in een kwaad daglicht door te beweren dat hij Zürn pijnigde, schopte 

en aanzette tot het breken met de kinderen. Voor zover mogelijk, wenste hij zich over Zürn 

te ontfermen. Laupenmühlens opmerking over Zürns overdreven devotie voor het schilderij 

van haar gestoorde oom noemden de artsen interessant en zij voerden dit feit op in de 

verantwoording van Zürns opname.92

Von Rombach schilderde Zürn af als dromerig, hyperesthetisch en hysterisch en 

voegde daar nog aan toe dat zij zich in relaties met mannen dweperig opstelde. Met 

Bellmer was ze volgens hem nog het verst van huis: Bellmer was een man zonder 

middelen van bestaan (een schilder), een staatloze, wonend in een Marokkaans hotel 

met luizen en vlooien. Von Rombach had voor zijn bezoek tekeningen (waarschijnlijk 

uit eind jaren vijftig) van Zürn meegebracht. Von Rombachs informatie leverde de 
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volgende beknopte kleinerende beschrijving van Zürn en haar werk in haar medisch 

dossier op: Nach der Scheidung schriftstellerte sie etwas, bis sie einen Maler kennenlernte, dem 

sie 1953 mit nach Paris folgte. Sie stellte sich ganz unter seinen Einfluss und begann auch selber 

in surrealistischer Weise zu malen. Sie bevorzugte dazu häufig mit Noten bedrucktes Papier, um 

gewissermassen ein “tonliche Untermalung” zu erhalten.93

Zürns moeder stuurde op verzoek van Zürns ex-echtgenoot een zeer uitgebreide 

schriftelijke verklaring in. Zij wenste duidelijk te maken dat de oorzaak van Zürns 

geestelijke problemen geen erfelijke belasting kon zijn. Noch in haar familie, noch 

in die van Zürns vader kwam waanzin voor. Zürns moeder wees echter wel op 

de dementia praecox (oude benaming voor schizofrenie) van oom Prüfung, - de 

zoon van de zus van opa Zürn - maar die ziekte moest volgens haar beslist uit de 

familie Prüfung stammen. Zürn had zijn zelfportret gekoesterd, maar zelf vond ze 

het ongezonde kunst. Zürns problemen waren op dertienjarige leeftijd begonnen. 

Vanaf die tijd leefde Zürn met het waanidee een kunstzinnige roeping te hebben. 

Zürn leed aan de overtuiging auf dem Gebiete der Schriftstellerei und später auch Malerei 

tätig sein zu müssen.94 Sindsdien was Zürn verkrampt, gespannen, onverstandig en 

koppig geweest, en had ze haar moeders verstandige raad, beste bedoelingen en 

uitnodigingen in de wind geslagen. Zürns broer die volgens de moeder van Unica 

Zürn wel een vernünftiger, ruhig und real denkender kluger95 mens was geweest, had Zürn 

ook gestoord gevonden. Ze keek neer op koken en huishouden.

De enige periode dat Zürns moeder haar dochter dapper en gelukkig had gezien, 

was tijdens haar huwelijk en in de oorlogstijd. Vooral tijdens de bombardementen 

had ze zich onvoorstelbaar kranig gehouden. Jammer was dat ze haar advies Berlijn 

te ontvluchten in de wind had geslagen. Haar genezing lag, volgens haar moeder, 

in het opgeven van haar kunstenaarsambitie; zij zou eens gewoon moeten leren 

werken. Dan zou ze vanzelf weer een gezond tevreden mens worden en weer helder 

en verstandig gaan denken. Zürn had haar, in een brief gedateerd  20 februari 1956, 

medegedeeld geen enkel contact meer met haar te willen. Ze verweet haar moeder 

en tweede man opeens de idiootste dingen, onder andere nazi-methoden. Sindsdien 

had zij ook geen contact meer met Zürn gezocht en wenste zij geen hulp meer te 

bieden. Zürn moest eerst leren naar burgerlijke maatstaven te leven. Zolang daar 

geen sprake van was, was voor Zürn een (bejaarden- of kinder)verzorgingstehuis 

voorlopig de beste oplossing. Financieel kon de moeder van Zürn niets voor haar 

dochter betekenen, schreef zij. Zij kon het niet en haar man wilde het niet, wat zij 

goed kon begrijpen. Bovendien had ze in een van hun achternichten al een meer 

passende dochter gevonden: een gute, geplagte, plichttreue Mutter von 5 Kindern96 die haar 

in de zware naoorlogse periode had geholpen en zeer aan haar was gehecht.



Man so l l  das tun,  was e inen besessen macht . . .  (Un ica Zürn)

231

Man so l l  das tun,  was e inen besessen macht . . .  (Un ica Zürn)

232

Bellmers visie op Zürn, op normaal menselijk gedrag en gezonde kunst stond 

lijnrecht tegenover die van Laupenmühlen, Von Rombach en Zürns moeder. Anders 

dan zij was hij overtuigd van Zürns artistieke talent, van Laupenmühlens rücksichtslose 

zelfzuchtigheid in de echtscheiding, en van het onrecht dat in Duitsland heerste. Een 

hoge nazi-ambtenaar als Zürns stiefvader werd gefêteerd op een rijkelijk pensioen, 

terwijl een anti-nazi zoals hijzelf geweerd werd. Bellmer bleek uiteindelijk de enige 

te zijn die Zürn daadwerkelijk huisvesting bood en aanmoedigde gehoor te geven 

aan haar kunstenaarsaspiraties. De justitiële goedkeuring voor het ontslag uit de 

inrichting en terugkeer naar Bellmer werden bewerkstelligd door advocaat Runge. 

Hij schilderde voor de artsen een gunstig beeld van Bellmer; Zürn daarentegen 

schilderde hij af als kinderlijk-naïef, beïnvloedbaar en volgzaam. Hij herinnerde 

eraan dat zij bij de echtscheidingsprocedure niet voor zichzelf was opgekomen. 

Bellmer zette hij neer als een kunstenaar die vanwege zijn kunst voor de nazi’s moest 

vluchten en sindsdien in Parijs in pure armoede leefde. Hij herinnerde zich Bellmer als 

een sympathieke man die geen negatieve invloed had uitgeoefend op Zürn.

Zürn keerde terug naar haar partner met wie ze een zeer problematische seksuele 

relatie had. Dit was vrij algemeen bekend. Zürn had gedurende de intakegesprekken 

verteld dat ze in de seksuele relatie met Bellmer frigide was. De ingeschakelde dokter, 

Dehe, beweerde dat Zürn en Bellmer geen seksuele relatie onderhielden, omdat Zürn 

dat als voorwaarde voor het samenwonen had gesteld. Liselore Bergman vroeg aan 

Bellmer per brief uitleg in hoeverre Zürns geklaag over sodomie terecht was. Bellmer 

beaamde per brief zijn voorkeur, maar verzekerde Zürns afkeuring te respecteren. 

Ook wond hij er geen doekjes om dat hij zeer libertijns over erotiek dacht. Zürns 

vrienden in Berlijn wisten van Zürns abortussen. Zürn schreef, behalve over haar 

angst om zwanger te raken, over de pijn tijdens geslachtsgemeenschap na de eerste 

bevalling vanwege een hechting.97 Ondanks de uiterst problematische seksuele 

relatie, bood Bellmer Zürn binnen de gegeven omstandigheden blijkbaar toch de 

meest geschikte en passende thuishaven om de draad van haar kunstenaarsleven 

weer op te pakken.

Sainte-Anne

Een jaar na haar opname in de Karl-Bonhoeffer-Heilstätten belandde Zürn op bijna 

identieke wijze in de psychiatrische inrichting Sainte-Anne in Parijs. Zürn had de zomer 

van 1961 met Bellmer op Île de Ré, een eiland voor de Bretonse kust, doorgebracht. 
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Zürn begon deze zomer met het schrijven over haar ervaringen met de waanzin, 

bevlogen, te bevlogen wellicht. Bellmer ontraadde Zürn dit schrijversproject.98 Zich 

toeleggen op deze herinneringen zou ongunstig voor haar welzijn zijn. Hij zag haar 

duizend keer liever tekeningen en anagrammen maken. De relatie overleefde de 

zomer niet. Eind september waren Zürn en Bellmer weer uit elkaar, en had Zürn 

opnieuw haar toevlucht tot een hotel genomen, ditmaal Hôtel des Arènes in Parijs.99 

Ook deze keer bevond Zürn zich in een euforische en geagiteerde geestesstaat. 

In het hotel veroorzaakte ze overlast, onder andere door pantoffels uit het raam te 

gooien. Tegen de tijd dat de politie arriveerde, voor hulp door de hotelier ingeroepen, 

had Zürn haar literaire en artistieke productie van de afgelopen vijftien jaar, die zij bij 

zich droeg, verscheurd.

Zürn werd op 26 september 1961 door de politie opgepakt en naar het 

politiebureau gebracht. Op 29 September bracht de politie deze “ontheemde” 

op bevel van een hoofd van politie, ondersteund door een artsenverklaring dat 

psychiatrische behandeling noodzakelijk was, naar Sainte-Anne over.100 Ook 

deze keer was Zürn verward, zei dat ze deel uitmaakte van de vijfde kolonne en 

sprak over bombardementen van destijds in Berlijn.101 Vanwege Zürns gebroken 

Frans snapten de medici in Saint-Anne de wartaal van de praatzieke en uiterst 

onrustige Zürn nog minder dan in Berlijn. De diagnose in Saint-Anne luidde een 

paranoïde psychose, waarschijnlijk schizofrenie.102 Een langdurige behandeling met 

neuroleptica zou noodzakelijk zijn. Zürn schrijft in Der Mann im Jasmin dat het delirium 

door medicijngebruik snel verdween. In het dossier staat te lezen dat Zürns toestand 

twee maanden na behandeling met neuroleptica enorm was verbeterd. Ze was weer 

rustig, had zich goed aangepast aan het ziekenhuisleven en haar picturale activiteiten 

weer opgepakt.

Zürns vroegst gedateerde schetsboek uit deze periode, Album I (afbeelding 60, 61 

en 62) dateert inderdaad van oktober-begin november 1961. Dit is het schetsboek 

dat Henri Michaux haar, voorzien van een opdracht, bracht.103 Voor het tekenen in dit 

schetsboek stond haar waarschijnlijk alleen balpen ter beschikking. De tekeningen 

eruit staan alle in het licht van de ontmoetingsthematiek. Daarna, het vervolg van de 

maand november en in december, tekende Zürn weer gewoon met pen en inkt. Een 

tekenalbum, Album V (afbeelding 1, 74 en 82), met pentekeningen in zwart en kleur - 

sepia, rood en groen - droeg Zürn op 3 december 1961 aan Bellmer op. Bellmer had 

Zürn op 29 november bezocht, en sindsdien was het ijs tussen hen weer een beetje 

gebroken. Bellmer gaf Zürns tekenschrift op zijn beurt aan de kunsttherapeut dr. 

Legrand om hem in de gelegenheid te stellen de tekeningen te fotograferen.104 Een 

tweede tekenschrift, Album VI (afbeelding 83 en 95), met zwarte en gekleurde - rode, 
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sepia, turquoise - pentekeningen, alle gedateerd december 1961, gaf Bellmer ook ter 

observatie, maar met de nodige voorzorgsmaatregelen. Hij nummerde alle pagina’s 

vooraf, uit angst dat eruit gestolen zou worden.105 Een derde cahier, Album II (afbeelding 

96) bevat eveneens zwarte en gekleurde pentekeningen, daarvan hebben enkele een 

gekleurde ondergrond. Dit cahier bevat geen persoonlijke notities, maar wel zijn 

de pagina’s opnieuw door Bellmer genummerd.106 Tussen de pentekeningen zitten 

juweeltjes: prachtige soepele lijnvoering en fraaie uitwerkingen van de thematiek die 

haar bezig hield. De albums zijn inderdaad destijds gefotografeerd (afbeelding 66 en 

81).107 Het artsenoordeel luidde op 23 december 1961 gelukkig uitermate gunstig: elle 

a repris une activité artistique tout-à-fait normale.108

Sainte-Anne stond destijds onder leiding van de psychiater Jean Delay. Hij ontdekte 

samen met Pierre Deniker de antipsychotische werking van Chloorpromazine en 

daarmee het eerste neurolepticum. Het kwam in 1952 in de handel onder de Duitse 

handelsnaam Megaphen - waarmee Zürn in Berlijn was behandeld - en de Franse 

handelsnaam Largactil. Het bewerkstelligde een revolutie in de psychiatrie, omdat 

het behandelingsmethoden als hongerkuren, ijskoude douches, draaibedden, 

langdurige koudwaterbaden en dwangjakken overbodig maakte. In Sainte-Anne 

hadden Delay en zijn leerlingen Volmat en Wiart met l’Exposition d’Art psychopathologique 

in 1950 en het Département d’Art Psychopathologique  in Sainte-Anne in 1954 het onderzoek 

“kunst en waanzin” een nieuwe impuls gegeven. 

Zij ageerden tegen de in de psychiatrie inmiddels wijd verbreide methode 

beeldmateriaal van patiënten - gemaakt tijdens creatieve therapie of direct na 

een door insulinetherapie geïnstigeerd coma - diagnostisch te interpreteren. 

Zij wezen erop dat de zogenaamde schizofrene kunst vaak zo sterk door de 

psychiatrische inrichting, door de arbeidstherapie en de bijbehorende psychiatrische 

of therapeutische begeleiding was beïnvloed, dat eerder van “gestichtsstijlen” kon 

worden gesproken.109 Zij signaleerden wel dat in tekeningen van niet-geschoolde 

geesteszieken de psychose eerder te zien was dan in het gedrag van de zieke. 

Dit zou de arts de mogelijkheid geven de psychose met een dosis neuroleptica te 

onderdrukken voor de psychose uitbrak. Bij de in tekenen of schilderen geschoolde 

patiënt zou zich het tegenovergestelde voordoen.110

Het belang van de relatie tussen psychose en kunst was de mogelijkheid 

de psychologie van de vorm te kunnen bestuderen. Niet de verschillen maar 

de overeenkomsten tussen kunst van patiënten en van kunstenaars waren van 

psychologisch en kunstzinnig belang.111 De overeenkomsten tussen surrealistische 

kunst en werk van zijn patiënten vond Delay opmerkelijk.112 Dit bracht hem er al 
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in 1947 toe enkele schilderijen van een van zijn schizofrene patiënten (vanwege 

anonimiteit Raymond C. (1915- ) genoemd), op de Exposition internationale du 

Surréalisme in 1947 in Parijs onder de aandacht van het publiek te brengen.113 Delay 

experimenteerde zelf ook met mescaline - evenals Prinzhorn en Michaux - en stelde 

zijn eigenhandig gemaakte mescalinegetuigenissen tentoon tussen werk van de 

patiënten.114 Tijdens Zürns behandeling, in 1962, deed Delay onderzoek naar het 

effect van de hallucinerende werking van psilocybine (paddestoelen) bij amateur- en 

beroepskunstenaars. Michaux participeerde in Delay’s onderzoek in Sainte-Anne.115 

Dubuffet bekritiseerde de visie van Delay en zijn volgelingen. Hij stroopte 

stelselmatig psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in Frankrijk en Zwitserland 

af op zoek naar kunst (art brut ), maar had op l’Exposition d’Art psychopathologique op een 

enkele uitzondering na geen werk van belang gezien, niet voor de kunstliefhebber 

en niet voor de arts. Hij wees de organisatoren op het wijd verbreide misverstand 

dat de mens zich in een tekening of schilderij vrijer zou uiten dan via andere 

expressiemiddelen. Hij geloofde het tegendeel. In een tekening of schilderij is het 

gevaar van nabootsing en imitatie het grootst en geeft de maker ervan zich het minst 

prijs. Dit zou zowel voor het werk van kunstenaars als van geesteszieken gelden. 

Vandaar dat er, aldus Dubuffet, zo ontzettend weinig interessante beeldende kunst 

bestaat.116

Toen Unica Zürn in 1961 werd opgenomen, bestond het Département d’art 

psychopathologie al geruime tijd. In Der Mann im Jasmin schrijft Zürn over een atelier in dat 

Département dat zij bezocht. Het atelier stond onder leiding van professor Legrand; 

met door vrienden meegebracht teken- en inktgerei nam ze tweemaal in de week deel 

aan een tekencursus.117 Legrand was geen arts maar professeur des dessins. Wellicht om 

het kustzinnige verleden van de kliniek te eren zijn de straten in Sainte-Anne naar 

kunstenaars vernoemd bij wie kunst en psychose vervaarlijk dicht bij elkaar kwamen: 

Vincent van Gogh, Robert Schumann, Gérard de Nerval én André Breton, Antonin 

Artaud en Henri Michaux, allemaal helden van Zürn.

Ondanks de enorme vooruitgang in Zürns geestelijke gezondheid in enkele 

maanden, bepleitte de arts Schuller voor een omzetting van Zürns placement office (PO, 

d.w.z. geplaatst op last van de rechter) in een placement volontaire (PV, d.w.z. op last van 

familie of als het een omzetting betreft op last van een psychiater). Deze omzetting 

stelde hem in staat Zürn verlof, permission, te verlenen en Zürns geschiktheid voor 

terugkeer naar de maatschappij te toetsen.118 De behandeling met neuroleptica en 

toezicht daarop diende zijns inziens namelijk wel voortgezet te worden. Op 4 januari 

1962 was de omzetting een feit, en vanaf begin januari 1962 was Zürn, tot haar 

ontslag in maart 1963, meer op verlof dan in de kliniek, steevast onder begeleiding 
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van Bellmer.119

Van 9 tot 31 januari 1962 vond een tentoonstelling van Zürns beeldende kunst 

plaats, in galerie Le Point Cardinal.120 Het was een gerenommeerde galerie: Ernst, 

Artaud en Michaux hadden er eerder geëxposeerd en Bellmer had gravures gemaakt 

in opdracht van de galeriehouder, Jean Hugues. Op de tentoonstelling in 1962 was 

een gedeelte van het door Zürn verscheurde werk geëxposeerd. Een vriendin had 

de ravage uit de vuilnisbak gevist en naar Bellmer gebracht, die het op zijn beurt 

minutieus had laten restaureren.121 Max Ernst creëerde voor de uitnodigingskaart 

een voorwoord in een gefantaseerd hiërogliefenschrift. En op de voorkant van de 

uitnodingskaart prijkte een gravure van Bellmer die hij in 1954 naar een tekening van 

Zürn had gemaakt.122 Zürn schrijft dat zij permissie kreeg om bij de opening aanwezig 

te zijn, maar dat het haar ter plekke nauwelijks iets deed.123 Vele bekende grootheden 

bezochten Zürns tentoonstelling, onder wie Henri Michaux en Ruth Henry, die later 

Zürns literaire werk vertaalde en er uitgevers voor interesseerde. Henry herinnerde 

zich nog jaren later: Und als 1962 die Galerie “Le Point Cardinal” eine große Einzelausstellung 

ihrer Zeichnung veranstaltete (...) Ich stand vor diesen schönen Blättern. Es war nun drei Jahr her, daß 

ich Unica zuerst gesehen, und als ich nach ihr fragte, erfuhr ich, sie sei zur Zeit in “Sainte-Anne”, im 

psychiatrischen Krankenhaus. Es sei nicht die erste Behandlung, der sie sich, einer von Zeit zu Zeit 

ausbrechenden Schizophrenie wegen, unterziehen müsse: ja, sie habe während eines Aufenthaltes in 

der Klinik für Geisteskranke intensiv zu zeichnen angefangen, inbesondere auch auf Anraten von Henri 

Michaux, der sie selber mit Papier, Tusche und Federn versorgt habe.124 Jean Dubuffet kocht twee 

tekeningen voor zijn Art brut collectie, waaronder een gerestaureerde, maar haalde ze 

er uit, omdat Zürns beeldende kunst bij nader inzien toch teveel in de wereld van de 

kunst was geworteld.125

Nadat Zürns psychose met neuroleptica de kop was ingedrukt, kampte ze 

opnieuw met depressiviteit. Zij kreeg verschillende medicijnen toegediend, soms 

met behulp van een dwangjak. Zo kreeg zij, onder andere, een shocktherapie 

met Majeptil.126 Zürn schrijft in Der Mann im Jasmin dat ze helemaal verstijfde, haar 

oriënteringsvermogen verloor, en dat de artsen van deze rampzalige bijverschijnselen 

niet opkeken. De arts Rabain noteerde inderdaad nuchter dat ze een behandeling 

voor schizofrenie had ondergaan en nu verstard en verlamd was door een syndroom 

catatonique en zonder hulp geen trappen kon lopen.127 Bellmer daarentegen was enorm 

geschrokken van het effect van deze Majeptil-shockbehandeling. Het had geen enkel 

positief effect gehad, het had alleen Zürns creatieve vermogens enorm aangetast.

Zürn, en Bellmer in haar kielzog, raakte bevriend met de arts Jean-François Rabain 

(1938-). Rabain was destijds een externe des hôspitaux (een universitaire titel voor een 
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jonge arts tussen de 21 en 25 jaar). De patiënte Zürn fascineerde hem, omdat ze - in 

Rabains woorden - vele fascinerende surrealistische schilders en schrijvers kende.128 

Hij zou ook “het geval Zürn” met de psychiater Guy Rosolato (1924- ), een leerling 

van Jacques Lacan, hebben besproken. Zürn schonk Rabain twee tekeningen; één 

daarvan hoopte ze met hem voor vijf sigaretten te kunnen ruilen.129

Zürns beeldende productie stokte na januari 1962 en kwam pas ruim een jaar 

later weer een beetje opgang. Er zijn maar weinig tekeningen uit 1962. Een waarop 

de cynische boodschap: pour faire cadeau te lezen staat en twee tekeningen die Zürn 

in verloftijd in Butry maakte. Bellmer trachtte Zürn te stimuleren door haar een 

partiturenboek met klavierstukken van Robert Schumann te geven, met de opdracht: 

Vor allem aber merkt euch scharf, dass man hier alles dürfen darf…- Bert Brecht-( Mahagonny) en 

een tekening (zie afbeelding 97) van zijn hand te schenken. Zürn maakte in Sainte-

Anne een begin met het bewerken van dit album in december 1962, de laatste maand 

voor haar verlof. Twintig, merendeels collageachtige tekeningen met la vie des bêtes als 

thema, leverde dat op. 

In maart 1963 werd Zürn officieel ontslagen. Veel eerder had niet gekund, 

mede omdat Bellmer zich in januari 1963 had laten opnemen voor een alcohol-

ontwenningskuur en Zürn dus geen thuis kon bieden.130 Bij ontslag was haar enige 

medicatie: 2 tabletten Nozinan van 0,25 gram per dag.131

Een maand na thuiskomst schreef Zürn de prozatekst Im Hinterhalt (1963). Het 

is Zürns meest cryptische tekst. Ze vervlecht daarin de ontmoetingsthematiek op 

onnavolgbare maar intrigerende wijze met het Moby Dick-thema, met de Japanse 

vertelling over Rashomon en een autobiografisch sprookje over een zigeunermeisje 

met de zwarte baron. De tekst is veel minder toegankelijk, warriger en emotioneler 

dan Zürns overige oeuvre.132 Uit niets blijkt dat zij deze tekst heeft willen publiceren.

Gaston Ferdière

Heel langzaam brak voor Zürn weer een zonnige periode aan. In de voorjaars- en 

zomermaanden van 1963 verruilden zij en Bellmer hun te kleine en in de zomer te 

warme behuizing in de Rue Mouffetard voor een huisje op Île de Ré. Zürn slaagde erin 

haar tekenkunst weer op te pakken. Ze waagde zich aan pentekeningen van groot 

formaat, veelal met gekleurde inkt. Het zijn mooie grote serene tekeningen in lichte 

kleuren met de voor Zürns beeldende kunst bekende thematiek: mens-, vogel-, 

slang-, vis- en plantachtigen, veelal in een proces van metamorfose. November 1963 

pakte Zürn langzaam maar zeker ook weer de anagramkunst weer op.
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Ook voor Bellmer waren er betere tijden gekomen. In december 1963 vond 

eindelijk zijn solotentoonstelling bij Daniel Cordier plaats. De onder kunstenaars 

beroemde psychiater Gaston Ferdière was een van de genodigden. Zürn was niet 

ongevoelig voor zijn charisma. Uit haar brieven blijkt dat ze er trots op was hem te 

kennen. Ze schreef lovend over hem.

Bellmer hernieuwde de vriendschap met Ferdière in februari 1964.133 Bellmer 

zocht contact met hem om hem zijn levenswerk L’Anatomie de l’Image (1957; Duitse 

vertaling in 1962) te schenken.134 Bellmer wenste hierover een dialoog met Ferdière 

en hoopte op diens goedkeuring en waardering. Via Ferdière ijverde Bellmer voor 

respons op zijn boek van de psychiaters Rosolato - de psychiater die in Sainte-Anne 

“het geval Zürn” met de jonge arts Rabain had besproken - en Jacques Lacan.135 

Rosolato en Lacan waren evenals Ferdière gespecialiseerd in de relatie tussen kunst 

(of schriftuur) en psychopathologie, geïnteresseerd in erotiek en betrokken bij het 

surrealisme. De psychiaters waagden zich alle drie aan het opheffen van taboes op 

de relatie tussen psychose en perversie in kunst of literatuur. Bellmer was dan ook 

zeer content met hun goedkeuring en instemming. Hij trachtte deze drie psychiaters 

eveneens te winnen voor de door hem ontdekte erotische beeldende kunst van de 

zonderlinge kunstenaar Schröder-Sonnenstern (afbeelding 12 en 29).136 Hij zocht 

in Ferdière, Rosolato en Lacan intellectuele en kunstzinnige gesprekpartners en 

tegenwicht. Zürn kon hem dit laatste niet of onvoldoende bieden. Ze vond L’Anatomie 

de l’Image volgens Bellmer een mannenboek, wat Bellmer niet deerde omdat Zürn niet 

van openlijke erotiek hield en hij zich in zijn boek richtte tot intellectuelen.137 

Ferdière inviteerde op zijn beurt Bellmer en Zürn voor conferenties en 

diavoorstellingen in het voorjaar van 1964 in het kader van de Société Française de 

Psychopathologie de l’Expression, waaronder de lezing van Ferdière: Introduction au monde 

d’un schizophrène, over het werk van de schizofrene creatieve geesteszieke Philippe 

Fellmer, een pseudoniem waarvan Ferdière lang dacht dat hij deze uit verering voor 

Bellmer had gekozen.138 Het was Bellmer die daarover met Ferdière in discussie 

ging door enkele kritische kanttekeningen te maken. Hij schreef Ferdière niet in 

psychopathologische expressie maar in kwaliteit geïnteresseerd te zijn. Bellmer 

plaatste nadrukkelijk aanhalingstekens bij de categorie “psychopathologische” kunst. 

In het kader van zijn kwaliteitseis waarschuwde Bellmer Ferdière voor naïef klinisch 

enthousiasme voor kunst van geesteszieken. Bellmer wees Ferdière erop dat het 

werk van de schizofrene kunstenaar Philippe Fellmer kwalitatief gezien goed was, en 

dat het werk van een epileptisch meisje na de puberjaren hoogstwaarschijnlijk niet 

meer van bovengemiddeld niveau zal zijn. Hij meende dat het werk van geesteszieken 

in het algemeen zelden van zulke hoge kwaliteit was dat het hen buiten de kliniek bij 
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de resocialisatie kon helpen. Klinische behandeling deed bovendien meer kwaad 

dan goed. De medische behandeling dempte immers met de ziekte tegelijkertijd de 

expressiviteit. 

In verband hiermee herinnerde Bellmer Ferdière nog eens fijntjes aan Artauds 

vroege dood en aan de destructieve invloed van de medische behandeling op Zürns 

creatieve vermogens. Klinische behandeling schoot volgens Bellmer tekort, en hij 

noemde Ferdière het voorbeeld van de schizofrene kunstenaar Bernard Réquichot, 

die vlak na zijn ontslag uit Sainte-Anne en enkele dagen voor de vernissage in 1961 

in (Bellmers) galerie Daniel Cordier zelfmoord had gepleegd. De klinische verklaring 

hiervoor was, aldus Bellmer, dat de kunstenaar zijn medicijnen niet meer innam, maar 

Bellmer geloofde dat Réquichots probleem van een geheel andere orde was: d’ordre 

sexuel-sentimental et à la terreur de la solitude.139 Bellmer volgde en becommentarieerde 

Ferdière op het gebied van kunst en psychopathologie, en Ferdière volgde van zijn 

kant Bellmer. Aldus verliep menige discussie tussen kunstenaar en psychiater, daar 

en destijds. Ook Zürn hoopte met haar kunst en literatuur enige indruk op Ferdière te 

maken en een bijdrage aan het discours over kunst en waanzin te kunnen leveren.

Zürn en Bellmer brachten ook de voorjaars- en zomermaanden van 1964 op Île 

de Ré door. In het voorjaar van 1964 werkte Zürn aan het manuscript Orakel und 

Spektakel. Het is een tekenschrift, in groot handformaat (32,5 x 25 cm), bestaande uit 

twintig gekleurde pentekeningen met handgeschreven teksten van recente en oudere 

anagrammen. Orakel und Spektakel vormt een mooi verzorgde eenheid met een begin en 

een eind. In de laatste pentekening (afbeelding 98) is het anagram Der eingebildete  

Wahnsinn ingeschreven:

Deine Wege ins Hinterland B.

Da regnet es blind hinein. We-

Weh! Deliria sind Gebete. N-N-N-

Der Wind blaest. Eingehen in

wahnsinnige Bilder endete

in Leid. Eng ist der Wahn. Eben 

Steigen, dann Leiden. Hib! Wer?

Er! Wann? Nie! Eingebildet-H-D-S?

Was? Rien! Elend beginnt: DEHI-

DEHI, bewegtes Deliria_N-N-N-N-

Endet das nie? Nein! G-B-L-I-H! Wer?

Der eingebildete Wahnsinn.140

Noch de pentekening noch het anagram behoren tot Zürns meest geslaagde 
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werk. De pentekening toont weer een “geest uit de fles”, een menselijk gezicht dat 

zich onophoudelijk vermenigvuldigt. Het is in Zürns oeuvre een veelvoorkomend 

type tekening die sterkere visuele varianten kent. Het anagram is niet Zürns meest 

geslaagde, daarvoor zijn er teveel losstaande zinloze letters over. Wel toont het 

anagram een inzicht in kunst en waanzin dat Zürn vaker zal verwoorden, namelijk het 

besef dat geestelijke crises zowel groot geluk als groot ongeluk betekenen. Deliria zijn 

gebeden ; Zürn meende dat haar hallucinaties zuiverder en visueel indrukwekkender 

waren dan haar écriture automatique -tekeningen en haar anagrammen. Zij openden bij 

haar ogen die normaal onaangesproken, ontoegankelijk of verboden waren. De staat 

van euforie tilde haar uit boven en tot achter de menselijke grenzen en beperkingen 

waaraan ze normaal gesproken vastzat. Zürn zou sindsdien naar de imposante 

impressies van deze bovenzinnelijke wereld en bevrijde geestesstaat terugverlangen. 

De keerzijde van deze kortstondige paradijselijke situatie bleek echter een langdurige 

depressie en langdurige medicatie met vreselijke bijwerkingen te zijn, onverbiddelijk 

en onafwendbaar. Het binnentreden in waanzinnige voorstellingen eindigt in leed.

Zürn creëerde Orakel und Spektakel in een periode van een zeer redelijk geestelijk 

welzijn. Bellmer beschrijft Zürns geestestoestand eind april 1964 op Île de Ré als 

evenwichtig; Elle est actuellement pas guérie, mais son équilibre semble assez aquis.141 In de 

zomer raakte Zürn, weliswaar van korte duur, weer uit haar evenwicht. De crisis zette 

in bij het afscheid van haar dochter Katrin die enkele weken bij haar op het eiland 

haar vakantie had doorgebracht. Het waren bewogen weken voor Zürn geweest. 

Zürn had de afgelopen tien jaar alleen schriftelijk contact gehad met haar dochter, 

enkele zeer vluchtige ontmoetingen in Berlijn uitgezonderd. Voor het eerst sinds jaren 

waren zij dus enige tijd samen, en zelfs grotendeels zonder Bellmer die een deel van 

deze periode in Parijs doorbracht. Zürns gedrag veranderde bij het naderen van het 

afscheid zienderogen.

Zürn had opnieuw medische hulp nodig. Bellmer zou, samen met een dokter, Zürn 

hebben gesmeekt zich uit vrije wil bij het psychiatrisch hospitaal Lafond in La Rochelle 

te laten opnemen. Bellmer vreesde dat Zürn anders, zoals de twee voorgaande 

keren, via de politie binnengebracht zou worden en dat een derde placement d’office 

voor haar een definitieve opsluiting zou betekenen. Bellmer vroeg haar artsen haar 

alleen bij te voeden en te kalmeren met slaap- en kalmeringsmiddelen. En aldus zou 

zijn geschied.142 Zürn herstelde zich binnen een maand.

Zürns behandeling in Lafond (Zürn schrijft La Fond) was voor haar veel aangenamer 

dan die in Karl-Bonhoeffer-Heilstätten en Sainte-Anne.143 Ze hoefde geen 

gestichtskleren te dragen, kreeg wijn bij het eten, stond niet onder een eetregime, 
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hoefde niet aan het verplichte borduren, breien of naaien mee te doen en kreeg een 

eigen slaapkamer. In Lafond vertoonde men soms ook films en maakte men elke 

twee weken een krant met tekeningen, schrijfsels en raadsels van de patiënten. Zürn 

kreeg inkt, pen en papier en de gelegenheid te tekenen.

Zürns schrijft dat een arts belangstelling had voor haar tekenkunst en haar vroeg 

een tekening voor een dag te mogen lenen. Uit de Lafond-periode zijn twee tekeningen 

(zie afbeelding 73 en 99) bekend. Zürn richt zich in beide tekeningen tot anderen. Een 

tekening is gericht aan haar dochter Katrin en haar toenmalige vriend, een tekening 

aan haar Franse publiek van artsen en mede-patiënten. De tekeningen nemen 

binnen Zürns oeuvre een enigszins aparte plaats in. Ze zijn grover dan gewoonlijk, 

en een ervan is zwarter en massiever dan gebruikelijk. De beeldelementen van deze 

tekeningen - bijvoorbeeld een verschijning met wervelkolom, baardgroei en een kruin 

waaruit een vrouwtje stijgt - houden verband met de Quetzalcoatl- en Kundalini-

motieven en hun transcendentale betekenis, maar de uitvoering is ditmaal agressief. 

Het dominerende gezicht in het centrum van de tekening is geen ideaal-menselijke 

maar duivelachtige verschijning. Het bestaat uit een dikke massieve inktvlek, deels 

over een eerdere tekening gezet. Ondanks de goede behandeling bekritiseerde Zürn 

de psychiaters van Lafond in de tekening. Zij vond dat de psychiaters de patiënten 

veel te weinig aanmoedigden te tekenen. Zürn liet hen via haar tekening weten hun 

voorbeeld te moeten nemen aan Freud en aan de psychiaters in Parijs: Rabain en 

Ferdière.144 Tekenen en nog eens tekenen zou Rabains advies aan zijn psychiatrische 

patiënten zijn.

De nieuwe geestelijke crisis ging weer gepaard met een relationele breuk. Terug in 

Parijs woonde Zürn in verschillende hotels, onder andere in Hotel Isly; haar toekomst 

lag in Berlijn, meende Bellmer. Zürn wilde wel voor een langere periode naar Berlijn, 

onder andere om haar dochter in het ziekenhuis te kunnen bezoeken, maar liefst niet 

voorgoed. Vlak voor Zürns vertrek naar Berlijn ontving Bellmer twee beschuldigende 

en beledigende brieven: een van Zürns ex-echtgenoot Laupenmühlen en een 

van de “verknipte” vriend van haar dochter: Werner Kunze (1945-1984).145 

Hoogstwaarschijnlijk bekritiseerden zij Bellmer op basis van de indruk die Bellmers 

kunst op hen maakte in de Duitstalige verzamelband (1962), met Die Puppe, Die Spiele 

der Puppe en Die Anatomie des Bildes. Hun brieven beangstigden Zürn. Laupenmühlen 

en Kunze hadden, aldus Zürn, Bellmer nog nooit ontmoet, geen weet waarover zij 

oordeelden en hoe zij zich betamelijk behoorden te gedragen. Bovendien dachten ze 

Zürn te “helpen” door voor te stellen haar in Berlijn te laten opnemen. Of deze brieven 

de reden zijn is niet bekend, maar Bellmer trok zijn plan in om Zürn naar Berlijn terug 
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te sturen.

Vanaf september 1964 ontfermde Ferdière zich over Zürn. Bellmer had zijn hulp 

ingeschakeld en betaalde voor Zürns therapie.146 Zürn schrijft in november 1964 dat 

ze een keer per week naar hem toegaat. Zij voelde zich vereerd dezelfde psychiater te 

hebben die Artaud had behandeld en die vele kunstenaars onder zijn cliënten telde. 

Ze vond hem de beste en fijnste psychiater tot dan toe: er ist sanft, intelligent, und gefällt 

mir von allen Psychiatern, die ich kennenlernte, am besten.147 Zürns medicatie in deze tijd is niet 

precies bekend. Een notitie in het Schumann-Album van Zürn wijst op het gebruik van 

het antidepressivum Tofranil, en een brief aan Ferdière in april 1965 op het gebruik 

van Nozinan.148

Bellmers visie op Zürns geestesziekte was inmiddels veranderd. Net als alle 

anderen ging Bellmer in de loop der tijd Zürns crises in termen van schizofrenie 

begrijpen, maar september 1964 was hij er nog sterk van overtuigd dat deze op 

zijn minst te stabiliseren zouden moeten zijn.149 Uit angst voor een nouvelle crise 

aigue de schizophrénie150 trachtte Bellmer aan Zürns geestelijke welzijn bij te dragen 

door Ferdière op destabiliserende psychosociale factoren te wijzen. Bellmer was 

ontzettend bang dat Zürn in paniek zou raken, bijvoorbeeld door alleen op straat 

te gaan en in een mensenmassa te geraken of door een aanvraag voor verlenging 

van haar verblijfsvergunning en de daarbij behorende politiecontrole op papieren en 

inkomen te ondergaan. Bellmer vreesde ook dat Zürn het financieel nooit met de 

opbrengst van haar kunstproductie zou redden. Bellmer was uiterst bezorgd, maar 

tot zijn verbazing slaagde Zürn er in zeker opzicht beter in dan hijzelf zich alleen door 

het leven te slaan; Elle a de l’initiative, de la volonté, une certaine vitalité.151

Nog geen maand nadat Bellmer medische hulp voor Zürn bij Ferdière had 

gevraagd, klopte hij zelf ook bij Ferdière aan. Bellmer leed aan depressie, alcoholisme 

en slapeloosheid. Maandenlang had hij niet meer gewerkt en zich door de dagen en 

nachten met drank, politieromans en barbituraten heen gesleept, maar deze leefstijl 

kon hij zich in verband met opdrachten niet langer veroorloven. Bellmer schreef 

Ferdière dat hij sinds de dood van zijn moeder in december 1959 aan depressie 

leed en tijdens Zürns eerste opname in september 1960 zijn heil in de alcohol had 

gezocht, omdat hij - schreef hij ironisch - niet de gaven van een paranoïcus of 

schizofreen bezat.152 

Zürn verdroeg Bellmers passiviteit en neerslachtigheid slecht. Alcoholisme vond 

ze gênant en mensonwaardig.153 Onder het toeziend oog van Ferdière onderging 

Bellmer een tweede ontwenningskuur. Vanuit zijn “kuuroord” schreef Bellmer 

hem bang voor de toekomst te zijn, omdat hij niet zonder een maatje kon leven, 

uit eenzaamheid weer naar de alcohol zou grijpen en er nooit in zou slagen zijn 
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rookgewoonte van tachtig sigaretten per dag te veranderen. Bellmer realiseerde zich 

bovendien dat hij bewust dubieuze en gevaarlijke geestesstaten opzocht en dankzij 

de alcohol ook vond. Diep in zijn hart wenste hij hier geen afstand van te doen en 

dus eigenlijk niet te genezen; Je ne suis pas particulièrement exposé à la menace psycho-

pathologique. Le moyen, d’entrer dans des états douteux, dangereux, c’est l’alcool.154 Ferdière moest 

echter niet denken dat Bellmer zielig was, een slachtoffer van de maatschappij zoals 

Van Gogh dat wel was volgens Artaud. Enige verlichting voor zijn slapeloosheid 

zocht hij wel, in november 1964 in acupunctuur, barbituraten en tranquillizers, samen 

met een antipsychoticum of hypnoticum.155 Zürn had ook zo haar bedenkingen bij 

haar eigen genezing. Zij was bang voor het effect van therapie. Ze realiseerde zich 

alleszins dat haar innerlijke problematiek in zekere zin haar motor tot werken was. 

Ze was bang dat als ze “haar geheim” zou prijsgeven, ze geen noodzaak meer zou 

voelen zich uit te drukken.156

Tot eind november woonde Zürn in Hotel Isly en beschouwde ze Ferdière als 

haar belangrijkste steun en toeverlaat. Uit de correspondentie komt naar voren dat 

Ferdière haar in eerste instantie had geadviseerd zich te onthouden van de anagram- 

en tekenkunst.157 Ter compensatie stelde Zürn Ferdière voor haar ervaringen in 

Lafond op te schrijven.158 Zürn veronderstelde, niet ten onrechte, dat Ferdière 

daarin uitermate geïnteresseerd zou zijn. Toen Bellmer vernam dat zij weer, zoals na 

haar opname in Berlijn, het plan opvatte om over haar ervaringen met hallucinaties 

en psychiatrische inrichtingen te schrijven, trachtte Bellmer Ferdière ervan te 

overtuigen dat hij Zürn hiervan moest weerhouden. Om zijn verzoek kracht bij te 

zetten, refereerde hij de wederwaardigheden van Leonora Carrington.159 Carrington 

was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in een crisis geraakt en in een 

psychiatrische kliniek in Spanje opgenomen. Zij had deze verschrikkelijke ervaringen 

in Down below (1944), in Franse vertaling En Bas (1946), verwoord. Bellmer had deze 

geschiedenis van dichtbij meegemaakt. Carrington had vanaf 1937 een relatie met 

Ernst. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog belandde Ernst als Duitser in een 

interneringskamp in Aix-en-Provence, gevestigd in een steenfabriek in Les Milles, 

hetzelfde interneringskamp als waarin Bellmer en Wols verbleven. Nadat Ernst voor 

een tweede keer werd geïnterneerd, raakte Carrington in paniek en ontvluchtte het 

bedreigende Frankrijk. Na zijn vrijlating had Ernst een leeg huis gevonden. Hij schreef 

in 1941, vanuit Saint-Martin d’ Ardèche, aan Bellmer dat hij eindelijk via de Franse 

consul van Madrid had vernomen dat Carrington vanwege een déséquilibre mental réel in 

een verpleeginrichting in het Spaanse Santander was opgenomen, erop vertrouwde 

dat ze snel zou genezen, dat hij zelf een visum voor de Verenigde Staten had, en 

had begrepen dat Carrington door een zuster naar familie in Engeland gebracht 
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zou worden.160 Hun huis, grond, meubelen en sculpturen was hij kwijt geraakt, 

omdat een plaatselijke hotellier van Carringtons crisis gebruik had gemaakt door 

voor een fles Brandy hun bezittingen te kopen. Carrington beschrijft in En Bas hoe 

ze in de psychiatrische inrichting in Santander verzeild raakte, over de onmenselijke 

behandeling, over haar toevallige ontmoeting met Ernst in Lissabon en over haar 

ontsnapping aan haar familie door in allerijl met een kennis te trouwen en naar Mexico 

uit te wijken. Ferdière schreef in 1948 een artikel over Carrington; dat artikel had weer 

Bellmers nieuwsgierigheid gewekt.161 

Bellmer herinnerde Ferdière ook aan Carrington omdat hij vreesde dat Ferdière 

het verschil tussen Carrington en Zürn over het hoofd zou zien. Zürn zou, naar 

Bellmers mening, een veel minder heftige persoonlijkheid dan Carrington zijn en 

niet bestand tegen de herinnering aan en herbeleving van de verschrikkelijke crisis-

ervaringen. Het irriteerde Bellmer dan ook enorm dat Zürn haar ervaringen aan “de 

overzijde” cultiveerde. Zürn daarentegen was ervan overtuigd, en niet ten onrechte, 

dat er belangstelling bestond voor haar ervaringen met hallucinaties, psychiaters en 

patiënten in een psychiatrische kliniek en hervatte, ondanks Bellmers ergernis, haar 

schrijfproject. Ze voelde zich wel degelijk gestimuleerd, door Ferdière, Michaux en 

Rabain.162 Zürn schreef over plannen van Ferdière en Rabain om met een bandrecorder 

langs te komen, iets wat Ferdière ook werkelijk deed als hij interessant materiaal op 

het terrein van kunst en geestesziekte wilde verzamelen. Uitvoering van het plan 

had inderdaad, in “Zürns geval”, een handig hulpmiddel kunnen zijn omdat Ferdière 

noch Rabain Duits lazen. Michauxs belangstelling voor beelden, getuigenissen en 

verschijningen van gene zijde was inmiddels legendarisch, mede door zijn beeldende 

kunst die van zijn ervaringen in de (drugs)psychose getuigde, en zijn fascinatie ervoor 

was bij lange na nog niet weggeëbd. Rabain was de jongste van het drietal en ijverde 

mee in het opsporen van kunst van geesteszieken. Hij had een jonge schilderes 

ontdekt die vaak delirant was, Anne Marie Brauge, en wist Bellmer en Zürn tot een 

bezoek aan haar galerie te bewegen.163 Rabain sloeg geen slecht figuur, want Bellmer 

attendeerde op zijn beurt Ferdière op deze beeldende kunst van qualité émouvante.164 

De bemoeienis van Ferdière, Michaux en Rabain met Zürns schrijfproject over haar 

ervaringen met de waanzin, werd pas na Zürns dood openbaar in de eerste Franse 

editie van Der Mann im Jasmin. Alledrie ontkenden echter hun betrokkenheid.165 Met of 

zonder hun stimulans, Zürn hield haar leven lang vast aan het project en niet zonder 

succes, want met name de verbintenis tussen “kunst en waanzin” zou haar, postuum 

weliswaar, naamsbekendheid geven en haar oeuvre van de vergetelheid redden.

In de herfst van 1964 trachtte Zürn een eigen en financieel zelfstandig bestaan 



Man so l l  das tun,  was e inen besessen macht . . .  (Un ica Zürn)

245

Man so l l  das tun,  was e inen besessen macht . . .  (Un ica Zürn)

246

op te bouwen. De galeriehouder Hugues gaf Zürn een tweede kans om te komen 

exposeren, van 10 december 1964 tot 15 januari 1965. Zürn had deze kans met beide 

handen aangegrepen, maar Bellmer vond dat de tentoonstelling onder schandalige 

condities tot stand moest komen en maakte zich grote zorgen over de financiële 

afloop ervan. Zijn zorgen hierover waren zo groot dat hij Ferdière trachtte in te 

schakelen deze bevriende galeriehouder tot de orde te roepen. Bellmer geloofde dat 

kunsthandelaren Zürns geestesziekte uitbuitten. Zij kwamen als bijen op de honing 

af en Zürn weigerde te geloven dat zij alleen op eigenbelang uit waren. Zürn zou ze 

vertrouwen, en zich bij Le Point Cardinal door Max Ernst beschermd voelen. Bellmer 

kende echter Ernst te goed om te weten dat hij zich buiten “geschiedenissen hield”, 

ook nu de financiële condities voor Zürns tentoonstelling ontoelaatbaar waren.166 

Bellmers vrees bleek terecht, want januari 1965 vroeg Zürn op haar beurt bijstand 

van Ferdière om haar samen met Bellmer te helpen bij Hugues duidelijkheid over de 

verkoop te verkrijgen en een eindafrekening af te dwingen, omdat de politie voor haar 

verblijfsvergunning een schriftelijk bewijs van haar inkomen vereiste.167

Zürn, gestimuleerd en gesteund door Bellmer, hoopte Ferdière voor haar beeldende 

kunst te interesseren. In de correspondentie handelt het om een aquareltekening die 

Bellmer met liefde en zorg voor Ferdière wilde laten inlijsten, maar uit de nagelaten 

collectie van Ferdière is alleen een schilderij van Zürn bekend (afbeelding 101). Diepe 

indruk heeft Zürns beeldende kunst niet gemaakt op Ferdière; in zijn memoires rept 

hij er met geen woord over.168 Bellmer daarentegen rekende hij tot de allergrootsten.

Over de behandeling van Zürn door Ferdière is weinig bekend. Uit de correspondentie 

tussen Ferdière en Bellmer blijkt dat de behandeling psychoanalytisch van aard 

was en ook dat Bellmer daarin betrokken werd. Gewilllig leverde Bellmer allerlei 

psychoanalytisch materiaal, waarin zijn aandacht uiteraard uitging naar de 

seksualiteit.169 Bovendien wekt de correspondentie de indruk dat Ferdière een sm-

achtige relatie tussen Zürn en Bellmer vermoedde. Op navorsing van dit vermoeden 

reageerde Bellmer korzelig. Met zichtbare ironie (door de dag samedi eerst te duiden 

met sm en het vervolgens door te strepen) reageerde Bellmer beleefd geërgerd. 

Bellmer herinnerde Ferdière er schaamteloos aan dat erotiek voor hem, nog steeds, 

van onmisbaar belang was, dat hij zonder deze drijfveer niet tot werken kwam, en - 

dat moest Ferdière toch weten - zijn interesse naar de “scandaleuze” erotiek uitging. 

Bellmer verwoordde in klare taal dat er niets te verhullen of zich voor te schamen 

was; De toute façon, sans être exhibitionniste intellectuel, je désire ne rien cacher.170 Bellmer 

beklaagde er zich wel over dat Zürn zich nauwelijks voor erotiek interesseerde, en 
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in de crisisperioden al helemaal niet. Ferdières nieuwsgierigheid ergerde Bellmer 

zichtbaar, hoogstwaarschijnlijk omdat Bellmer van Ferdière honderd procent loyaliteit 

verwachtte.

De zomer van 1965 brachten Zürn en Bellmer weer samen door, in Saint Cyr aan 

de Middellandse Zee. Haar medicatie bestond nog steeds uit drie Nozinan van 25 

mg per dag. In april schreef Zürn aan Ferdière dat zowel zij als Bellmer weer aan het 

werk waren. Ze tekende elke dag, ook op groot formaat. Hiervan zijn er verschillende 

overgebleven; mooie grote serene tekeningen, met Zürns eigen iconografie. In april 

nam ze zich ook voor haar anagramkunst weer op te pakken, maar daarvan is 

niets terechtgekomen. Bellmer bereidde, weliswaar met weinig enthousiasme, een 

tentoonstelling voor in zijn nieuwe galerie, die van André-François Petit. 

Na de zomer, in november 1965, kocht Bellmer met behulp van zijn galeriehouder 

Petit een appartement in Parijs voor hen beiden op de vijfde etage, rue de la Plaine 

nummer 4. Zürn en Bellmer genoten van het wooncomfort, en nodigden Ferdière 

uit. Ferdière bracht bij die gelegenheid Bellmer nog in verlegenheid door hem te 

vragen een artikel over Michaux te schrijven, wat een gewaagd voorstel was. Als 

vertrouweling van Zürn was Ferdière als geen ander op de hoogte van Zürns verering 

voor (het werk van) Michaux. Ferdière kende en bewonderde Michaux al sinds de 

jaren veertig. Pijnlijk was dat zijn eerste vrouw abrupt bij Michaux was ingetrokken 

en met hem was getrouwd. Toch zou hij grootmoedig Michaux tot de allergrootsten 

blijven rekenen. Bellmers visie op Michaux moet Ferdière hebben geïnteresseerd, 

maar Bellmer ging wijselijk niet op het aanbod in.171

Zürn zag de toekomst rooskleurig in. Ze tekende weer en wijdde zich aan haar 

geschiedenis met de waanzin. Hoogstwaarschijnlijk was zij dankzij de therapie van 

Ferdière een trauma uit haar kindertijd op het spoor gekomen, en daarmee een 

vermeende oorzaak van haar waanzin. Zürn hoopte met het op schrift stellen van 

haar traumatische geschiedenis niet alleen op genezing, maar ook op interesse van 

de deskundigen op het terrein van “kunst en waanzin”, onder wie uiteraard Bellmer, 

Michaux, Ferdière en hun intellectuele en kunstzinnige vrienden of leerlingen, zoals 

Rabain.

Hallucinaties als tekenonderwijs

In de zomer van 1966 vond in Zürns leven de grote deceptie plaats. Zürn verzeilde 

weer, zij het kort, in een geestelijke crisis en verloor haar geloof in beterschap, in de 
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psychiatrie in het algemeen, en in Ferdière in het bijzonder. De ontgoocheling was 

compleet, op alle niveaus. 

12 Juni 1966 belandde Zürn voor de tweede keer, opnieuw na door de politie 

te zijn opgepakt en binnengebracht, voor psychiatrisch advies bij de Infirmerie 

psychiatrique de la préfecture de police van Parijs, in Sainte-Anne. Enkele dagen later, 

15 juni, werd ze overgebracht naar Maison Blanche in Neuilly-sur-Marne, iets buiten 

Parijs.172 De reden hiervoor was dat Zürn en Bellmer, door de verhuizing naar rue de 

la Plaine, in een district van Parijs woonden dat niet onder Sainte-Anne maar onder 

Maison Blanche viel. Zürn kwam hier in een negentiende-eeuwse situatie terecht, wat 

bij Zürn en de haren tot heftige verontwaardiging leidde. Het was een cultuurschok: 

Maison Blanche miste de rijke geschiedenis en modernistische traditie van Sainte-

Anne en de luxe van de psychiatrische inrichting Lafond in La Rochelle. Maison 

Blanche was een gesticht van de oude stempel met gestichtskleren, slaapzalen waar 

het licht nooit uitging, verplicht (veel en vies) eten, een strikt alcoholverbod en een 

voor Zürn rampzalig ontmoedigingsbeleid wat betreft het roken. De placement d’office 

werd 30 juni omgezet in placement volontaire, om zoals voorgaande keer, de vinger aan 

de pols te houden en te kunnen controleren of Zürns verlof buiten de kliniek zonder 

noemenswaardige problemen verliep. Van terugval was echter geen sprake en na het 

normale leven alweer twee maanden te hebben opgepakt, werd Zürns ontslag 28 

september officieel.

De diagnose bij entree in Maison Blanche luidde: een ernstig verstoord psychisch 

evenwicht, maar geen evidente tekenen van dissociatie. Wel hielden de artsen een 

zich ontwikkelende psychose voor mogelijk en om deze te voorkomen kreeg Zürn de 

medicijnen: Haloperidol, Keithon en Nozinan. Zürn leed onder deze zware medicatie; 

ze kreeg er hallucinaties van.173 Ze wenste, zoals ze gewend was, alleen Nozinan te 

gebruiken. Enige mate van simulatie sloten de artsen niet uit.174 Eind juli had Zürn haar 

geestelijk evenwicht hervonden.

Zürn verbleef drie maanden in Maison Blanche. Bij binnenkomst had Zürn als 

beroep schrijfster en beeldend kunstenares opgegeven. Om die reden, schrijft 

Zürn, kreeg zij direct op verzoek papier, pen en Oostindische inkt. In Maison 

Blanche was echter geen atelier met tekendocent en geen speciale aandacht voor 

psychopathologische expressie. Zürn kreeg echter - onverwacht - hulp van buitenaf, 

en wel van de gerenommeerde drukker van onder andere Ernst en Bellmer: Georges 

Visat. Hij en zijn vrouw bezochten Zürn meerdere malen en stelden haar in de 

gelegenheid in de kliniek te werken.175 Visat had het plan opgevat een luxe uitgave 

van Zürns anagrammen en tekeningen te maken. Hij bezorgde Zürn voorbewerkte 

etsplaten voor de tekeningen. Vanwege deze professionele opdracht, kreeg Zürn 
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dispensatie van arbeidstherapie en permissie om in de slaapzaal aan haar gravures 

te werken. In het dossier staat dan ook te lezen dat Zürn haar tekenkunst heeft 

opgepakt en daarvoor koperplaten ter beschikking heeft. Haar tekenstijl omschreef 

men met de kwalificatie dessin très stylisé.176 Dat Zürn anagrammen had geschreven 

was bekend, evenals haar voornemen om over haar opnames in psychiatrische 

inrichtingen te schrijven.

Zürn had nog niet eerder gegraveerd, maar dit experiment resulteerde in 1967 

in de zeer luxe tweetalige uitgave Oracles et Spectacles, bestaande uit acht etsen 

(afbeelding 100 en 101) en veertien anagrammen, voorzien van een voorwoord 

van de eveneens gerenommeerde Patrick Waldberg, een frontispice et postscriptum 

van Hans Bellmer en een losbladig bijvoegsel van Zürns etsen, afgedrukt op met 

gekleurde aquatint bewerkte ondergrond op rijstpapier. Het is de meest substantiële 

en chicste publicatie van haar beeldende kunst en anagrammen die Zürn bij leven 

heeft gekregen.177 Qua vorm en inhoud wijken deze etsen in niets van Zürns oeuvre 

af, behalve dat de gezichtprofielen niet naar links maar door de druktechniek naar 

rechts zijn georiënteerd.

In de kliniek maakte Zürn naast deze voor publicatie “getekende” etsen ook meer 

emotioneel ogende schetsjes. Deze tekeningen bevonden zich in Zürns medische 

dossier en laten vlekken, doorstrepingen en opdrachten zien. In deze tekeningetjes 

richtte Zürn zich tot haar artsen en bezoek. De vlekkentekeningen zijn een 

commentaar of reactie op de Rorsachtest die Zürn in Maison Blanche moest maken.178 

Die test irriteerde en verveelde haar. Zürn gaf er met haar vlekkentekeningetjes een 

eigenzinnige en bozige reactie op. De tekeningen bevatten verschillende impliciete 

verwijzingen, zoals een gedeeltelijk leesbaar adres (afbeelding 105) waarin een op de 

hoogte zijnde toeschouwer in een oogopslag de rue Séguier, het adres van Michaux, 

herkent. De tekening voor André Pieyre de Mandiargues (afbeelding 106) moet een 

rups (chenille) voorstellen, en is aldus een kwinkslag naar het fantastische verhaal, 

Quelques jours de ma vie chez les insectes, waarmee Michaux naamsbekendheid verwierf, 

over de man die de liefde met een tot rups getransformeerde vrouw bedrijft.179 Door 

de toevoeging “dat ben ik” gaf Zürn haar publiek te kennen zich te kunnen verplaatsen 

in de rups-vrouw die vanwege haar banale behoeftebevrediging het insectenniveau 

niet overstijgt. Aan de behandelende arts had Zürn een fotocollage opgedragen. 

De arts is omgetoverd tot een patiënt-baardaap en Zürn zelf tot een schaapachtige 

verpleegster.180

Uit 1966 stammen enkele tekeningen van Zürn, die geheel beantwoorden aan het 

“conservatieve” idee van schizofrene tekenkunst. Het gaat om een klein tiental 
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tekeningen (afbeeldingen 107, 108 en 109) van klein formaat: ca. 25 x 19 cm. Deze 

tekeningen vertonen het voor Zürns tekenkunst ongebruikelijke stijlkenmerk van “tot 

aan de rand gevuld zijn”. Zij maken de indruk in een staat van euforie of psychose 

obsessioneel tot stand te zijn gekomen. Alhoewel Zürn, zeker vlak voor de opname, in 

zo’n geestesstaat moet hebben verkeerd, is het niet waarschijnlijk dat dit stijlkenmerk 

geheel buiten Zürns wil om en zonder voorkennis van zaken vorm heeft gekregen. 

Meerdere tekeningen maken de indruk bijgesneden te zijn. Aan de randen zijn lijnen 

en vormen zo abrupt afgesneden en ingekort dat het hoogstwaarschijnlijk is dat de 

originele tekening in een ruimer kader stond. Het effect van het krappe kader is sterk, 

en de tekeningen op zich zijn vormtechnisch ook sterk.

Zürn beschrijft haar verblijf in Maison Blanche in Notizen zur letzten (?) Krise. Het verhaal 

is een appendix bij Der Mann im Jasmin, omdat het relaas over deze crisis niet in de 

structuur van Der Mann im Jasmin paste. Der Mann im Jasmin opent met de beschrijving 

van de oorzaak van de waanzin (de traumatische ervaring met de moeder181) en de 

teneur van het verhaal is hoop op genezing, vanwege het verworven inzicht. De 

laatste crisis doorbrak dit verwachtingspatroon, en luidde letterlijk en figuurlijk een 

heel nieuw hoofdstuk in. Notizen zur letzten (?) Krise maakt de indruk een direct verslag te 

zijn, maar deze geschiedenis is opgeschreven in een tijd dat de crisis allang verleden 

tijd was, Zürn weer bij Bellmer woonde, en er niet voor terugdeinsde Ferdière aan te 

klagen en haar geschonden vertrouwen in Michaux en Rabain prijs te geven.

In Notizen zur letzten (?) Krise schrijft Zürn anders over  Bellmer dan ze bij de opname 

over hem sprak. Zoals alle voorgaande keren ging Zürns crisis gepaard met een 

relationele crisis. In het medisch dossier staat te lezen dat Zürn niet meer naar 

Bellmer terug wilde. Ze beklaagde zich erover dat Bellmer al dertien jaar anale seks 

van haar verlangde en dat zij dat, financieel van hem afhankelijk, had getolereerd 

en dat Bellmer haar als zijn huishoudelijke hulp beschouwde.182 In Notizen zur letzten 

(?) Krise daarentegen schetst zij een tegenovergesteld beeld. In deze schets is niet 

zij het slachtoffer van Bellmers onrechtvaardige eisen, maar Bellmer slachtoffer van 

haar waandenkbeelden. Zij was psychotisch, zag in de wolkenpartij dieren tot leven 

komen, verweet Bellmer hiervoor blind te zijn en smeet vervolgens uit minachting een 

asbak door de glazen deur.

In de tijdspanne tussen het beleven van haar crisis en de beschrijving ervan viel 

Zürns ideaalbeeld van Ferdière in duigen. Hij schond haar vertrouwen door de 250 

000 oude franken die ze hem ter bewaring had gegeven, niet aan haar terug te geven. 

Ze vroeg het geld op 6 juni 1966 terug, vlak voor de opname in Maison Blanche, 

voor de tweede keer per brief, maar zonder resultaat.183 Zürn had zich gekoesterd 
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in zijn begrip, stimulans, goedkeuring en waardering en had op genezing gerekend. 

Door deze geldroof viel de befaamde psychiater van zijn voetstuk. Ze dreigde in de 

brief van 6 juni de zaak openbaar te maken, omdat ze vermoedde dat er voor dit 

schandaal wel oren zouden zijn. Ze was immers niet “de eerste zieke” van wie het 

vertrouwen beschaamd was en verwees daarmee naar Artaud. In Notizen zur letzten (?) 

Krise openbaart Zürn slechts Ferdières betrokkenheid bij het tot stand komen van Der 

Mann im Jasmin, maar vermeldt de diefstal alleen in bedekte termen. De slotwoorden 

van Notizen zur letzten (?) Krise luiden aldus: Die letzte Krise ist leicht und wird schnell geheilt. 

Erst dann, wenn sie keine Lust mehr auf Halluzinationen verspürt, diese schönen Sensationen, die die 

Geisteskrankheit zu schenken vermag, wird sie dazu bereit sein, gesund zu bleiben. Sie hat im Laufe 

ihrer Krankheit eine Reihe von wertvollen und hilfsbereiten Psychiatern kennengelernt, denen sie sehr 

dankbar verbunden bleibt- bis auf einen. Dadurch ist ihr klargeworden, was etwa ein Antonin Artaud 

hat ausstehen müssen.184 Zürn refereerde in bedekte bewoordingen aan de geruchten 

dat Ferdière Artaud met elektroshocks geestelijk had geruïneerd en onrechtmatig 

manuscripten en tekeningen van de kunstenaar in zijn bezit had. Via deze referentie 

identificeerde Zürn zich ook openlijk met “de gestoorde kunstenaar” Artaud, die 

zich op zijn beurt identificeerde met Van Gogh. Allen zouden slachtoffer van de 

maatschappij in het algemeen zijn, en van de psychiatrie - in “hun” geval: Ferdière 

– in het bijzonder.

Na de laatste (?) crisis in 1966 was Zürn intellectueel en kunstzinnig gezien stuurloos. 

Sinds 1965 had Zürn haar amour fou -concept en haar verlangen naar zelfoverstijging 

al ontmythologiseerd en ontkracht door de acceptatie van een psychoanalytische 

interpretatie. Door de vertrouwensbreuk met Ferdière verloor ze zelfs het vertrouwen 

daarin en was de ontgoocheling compleet. Zürn was na 1966 door omstandigheden 

ook beroofd van haar muzen Arp en Michaux. Ze verloor letterlijk het contact met 

hen. Arp overleed vlak voor haar opname in Maison Blanche, op 7 juni 1966. Michaux 

sloeg in juli, aldus Dubuffet, op de vlucht voor ene Franka Germanicus185, een vrouw 

die zich met hem een mythische eenwording inbeeldde, door weer op een verre 

reis te gaan. Michaux was in eigen kring inmiddels een mythe geworden. In 1966 

verscheen een aan hem gewijd nummer van L’Herne waarin vele vrienden en collega’s 

van Zürn, onder wie De Mandiargues, Rosolato, Prévert en de door Zürn bewonderde 

boekhandelaar Karl Flinker, onverbloemd hun hulde tonen. In Der Mann im Jasmin 

schrijft Zürn dat een psychiater hem zelfs een heilige noemt, en deze mensenverering 

achtte zelfs Zürn te veel van het goede.

Na de zomer van 1966 hebben Zürns idealen hun aantrekkingskracht verloren. 

De ideale geestverwanten waren er niet meer, “het” dichtersparadijs had zijn glans 
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verloren. Zürn had haar wens de door de Europese cultuur gevormde denk- en 

zienswijze achter zich te laten definitief opgegeven. Vanaf 1966 ridiculiseerde ze haar 

streven naar en geloof in een mystieke amour fou. Wat restte was haar intellectuele 

en kunstzinnige verlangen naar verschijningen van gene zijde, daarvan getuigenis 

af te leggen en daarmee temidden van haar collega-kunstenaars een plekje op de 

Parnassus te verwerven. De hoop op zelfoverstijging gaf ze op. Zürn wist niet meer wie 

of wat wijs was. In haar beeldende kunst bleven de grondmotieven als metamorfose, 

transcendentie, de elementen behorend bij de indiaanse en/of gevederde slangengod 

(baardgroei, slang en/of gevogelte), insecten, vissen en katachtigen wel terugkeren, 

maar meer uit gewoonte dan uit behoefte aan betekenisgeving. Nieuw is dat Zürn 

in haar tekeningen en proza voortaan haar waanzin op de voorgrond plaatste, zich 

nadrukkelijker als een geesteszieke profileerde en met haar getuigenissen van gene 

zijde meer inspeelde op de kennis en verwachtingen van haar artsen en collega-

kunstenaars op het terrein van kunst en waanzin.

Uit de periode 1967-1970 zijn enkele tekeningen over gebleven: vijf uit 1967 en twee 

uit 1970. Een pentekening uit 1967 toont een geest uit de fles, maar de geest is, 

anders dan voorheen, leeg en is lucht (afbeelding 106). Zürn legde zich weer op 

haar schrijverschap toe en ging zij zich steeds nadrukkelijker als een waanzinnige 

afficheren.

In Der Mann im Jasmin vertelt Zürn dat middels hallucinaties door de spiegel 

stappen een van de meest interessante ervaringen in haar leven is geweest. De 

beeldenrijkdom was “daar” enorm. Ze noemt het het allerverbazingwekkendste dat 

ze ooit gezien had: alle kunst en literatuur verbleekten daarbij. Haar beeldenhonger 

was dan ook enorm; als het voor de meest imponerende hallucinaties noodzakelijk 

zou zijn om krankzinnig te worden, zou ze met liefde krankzinnig worden, schrijft ze.186 

In Notizen vertolkt Zürn dezelfde mening en beweert zelfs dat haar beeldende kunst 

slechts een slap afgietsel - en dus wel een illustratie - van haar hallucinaties is. Zürn 

beschrijft dat in de politiecel waarin ze in voorlopig hechtenis zit de oude deurverf, 

zoals, aldus Breton, bij Leonardo da Vinci een oude muur tot leven komt: In dieser 

zerstörten Malerei der Türe beginnt sie Gestalten zu interpretieren (...) In dieser Bemalung entdeckt sie 

Gesichter, (...) Eine Masse von Gesichtern, dicht aneinander gedrängt. Jedes Gesicht sieht anders aus, 

und doch scheinen sie aus einer einzigen sehr großen Familie zu stammen. Die Züge sind einander 

verwandt. (...) Sie wendet die Augen ab und blickt auf den Fußboden: wo sie hinsieht, sind Gesichter, die 

sich bewegen. Sie hat einmal von sich selbst gesagt: “Ich bin beim Zeichnen von Gesichtern besessen”. 

(...). Sie erkennt in diesen Gesichtern, die sich teilweise zwischen sehr kostbar gezeichneten Blumen- 

und Pflanzenblättern befinden, Gesichtern wie sie sie selbst schon gezeichnet hat: von indianischen, 
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orientalischen und asiatischen Rassen. Sie entdeckt plötzlich zwischen den Gesichtern und Pflanzen 

auch Tiere. Sie sieht die Tiere, die sie selbst versuchte, zu zeichnen: Vögel, Fische und Insekten. Sie 

sieht selbst die phantastischsten Verbindungen von Tieren und Menschen in einer unmöglichen und 

vollkommen harmonischen Verbindung. Sie sieht also neue Wesen, an die sie bisher nie gedacht hat. 

Sie betrachtet dieses Schauspiel als eine kostbare Unterrichtsstunde im Zeichnen, aber sie weiß zugleich 

mit einem großen Bedauern, daß es ihr unmöglich sein wird, solche phantastischen und in der Technik 

vollendet schönen Wesen zu zeichnen. Sie beschließt, diese Zelle nicht mehr zu verlassen. Es ist hier 

unmöglich, sich zu langweilen. Sie sieht einem endlosen faszinierenden Film zu. Sie weiß, sie kann hier 

etwas für ihre eigenen Zeihnungen lernen. (…) Sie muß darum bitten, daß man ihr Papier, Zeichenfedern 

und schwarze Chinatinte bringt und vor allem ihr Grammophon, sie hat das dringende Bedürfnis, eine 

sehr starke, laute und betäubende Musik zu hören. (…).187

Zürn beschrijft de voor haar beeldende kunst kenmerkende beeldentaal. Planten, 

dieren en mensen - met een voorkeur voor indiaanse en Aziatische gezichten - die 

als vanzelfsprekend van de ene soort in de andere overgaan. De fantasmatische 

metamorfoses in Zürns waan overtroffen die, die middels de écriture automatique 

tot leven kwamen, aldus Zürn. Zürn presenteert haar hallucinaties als zijnde fata 

morgana’s waarnaar ze sindsdien zal blijven terugverlangen en waarvan de lezer via 

haar literatuur een glimp op kan vangen: het wonderland achter de spiegel.

Uit Zürns beschrijvingen blijkt dat haar waanbeelden behalve fantastische ook 

gruwelbeelden opriepen. Aan haar oorlogsverleden had Zürn angst-, schuld- en 

schaamtegevoelens overgehouden die haar in de loop der tijd steeds meer parten 

gingen spelen. Zürn had het oorlogsverleden en haar Duitse nationaliteit dolgraag 

van zich af willen schudden, maar in crisissituaties viel zij steevast terug op het besef 

dat zij aus dem Volk stammt, dass die Konzentrationslager eingerichtet hat.188 In Notizen zur letzten 

(?) Krise schrijft Zürn ook tijdens de opname in 1966 zich te hebben verbeeld tot de 

vijfde kolonne te behoren. Zürns identificatie met de vermomde nazi’s en SS’ers ging 

gepaard met angst als Duitse in Frankrijk verdacht te zijn. Bij opnames sprak ze 

incoherent en in gebroken Frans over de vijfde kolonne, waardoor haar artsen hierin 

slechts wartaal meenden te horen. Deze beangstigende kant van zich “aan gene zijde 

bevinden” overschaduwde in de loop der tijd de wonderbaarlijke.

Zürn identificeerde zich in haar oeuvre sinds de zomer van 1966 steeds 

nadrukkelijker met de bij haar veronderstelde schizofrenie. Vanaf die tijd vervolgde 

ze in al haar werk de weg die ze met Der Mann im Jasmin was ingeslagen. Dit relaas en 

zijn vervolg: Notizen zur letzten (?) Krise zijn in de derde persoon geschreven. Hiermee 

versterkte ze het beeld dat ze schizofreen zou zijn, daar de idee leefde dat deze 

manier van spreken over zichzelf kenmerkend voor de gespleten persoonlijkheid van 

schizofrenen zou zijn.189 Dit stijlmiddel, in de derde persoon schrijven, hanteerde ze 
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ook in latere teksten over haar ervaringen met de waanzin. In teksten die buiten dit 

discours vielen, zoals Die Katzengeschichte von Ermenonville (1969), waarin ze zich tot haar 

dochter richt en niet over haar waanzin schrijft, schreef ze in de eerste persoon. Ook 

in al haar correspondentie gebruikte Zürn gewoon de ik-vorm.190 Autobiografische 

schetsen in de derde persoon, daarin was Michaux haar trouwens voorgegaan en 

Ernst zou in 1970 volgen.191 Zürn dikte met dit stijlmiddel de relatie tussen “kunst en 

waanzin” in haar werk enigszins aan. In Der Mann im Jasmin wekt Zürn de indruk dat 

ook het getekende rechtstreeks uit haar waanzin voortvloeit. Ze schrijft dat zij tijdens 

een hallucinatie de stem van de witte man hoort en zij, in het wit van het papier, al 

tekenend oogcontact met deze geest maakt en haar hand daardoor geleid wordt.192 

Zürn geeft echter een bewust ingekleurd beeld. Zürns werkprocédé lijkt op dat van 

Michaux. Zijn befaamde mescaline-tekeningen zijn in weerwil van de mythe ook niet 

tijdens maar nà de drugspsychoses in rust en stilte op papier gezet.193

Ontheemd

Na 1966 viel Zürn terug op haar oude métier. Inspiratie tot tekenen verdween. Zürn 

had een kwaliteitsverlies bespeurd, en weet dit aan de jarenlange zware medicatie 

die haar lichamelijk en geestelijk had geruïneerd.

Zürn sprak en schreef zeer openhartig over haar waanzin, en dat versterkte 

het beeld dat ze geestesgestoord was. Met uitspraken als: die Sonne (...) mein Gott 

des Wahnsinns. Gefährlich. Das stärkste Stimulierungsmittel, das ich kenne194, koesterde en 

cultiveerde ze dat beeld.195 Logischerwijze irriteerde dit Bellmer en intimi. Zürns euforie 

werd steevast gevolgd door een depressie - wat Zürn zich glashelder realiseerde. In 

Der Mann im Jasmin en Dunkler Frühling (manuscript 1967, in druk 1969) beschrijft ze dan 

ook dat ze met vuur speelde, vanwege haar neiging tot zelfmoord.196

Binnen eigen kring diskwalificeerde haar waanzin Zürn beslist niet. Ernst gaf haar 

het grote compliment dat haar anagrammen volgens hem overeenkomsten vertoonden 

met Hölderlins gedichten. Waldberg tilde Zürns tekeningen en anagrammen omhoog 

door ze met De Nervals lot en literatuur te associëren. Zürn koesterde haar mogelijke 

kunstenaarsverwantschap met De Nerval, Van Gogh en Hölderlin.197 Ze prees zich 

echter wel gelukkig in een ander psychiatrisch tijdperk te leven dan zij.

Zürns werk mocht wat haar betreft dan ook best gestoorde trekken vertonen. 

En om dat te bewerkstelligen experimenteerde ze. Zo creëerde ze een doorlopende 

tekst van al haar anagrammen, wat natuurlijk een zeer cryptische tekst opleverde. 

Het kreeg de titel: Trompeten von Jericho [1968]. Het is een verwijzing naar een van haar 
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lievelingsmuziekstukken: de Hymne an die Freude, het slot van de negende symfonie van 

Beethoven (1770-1827), waarin, in de woorden van Zürn, de trompetten een grote 

ondergang aankondigen. Tamelijk tevreden toont Zürn zich over het eindresultaat: 

Das Manuskript ist ziemlich lebendig geschrieben - manchesmal ein bischen verrückt!198

De waanzin als muze. Dat was wat Zürn na 1966 restte. Voortaan is deze toegang 

tot gene zijde, tot de achterzijde van de spiegel de inspiratiebron.199 Het markeert 

de derde oriëntatie in haar oeuvre. Ook in ouder werk, zoals Das Haus der Krankheiten, 

bespeurde Zürn zonder spijt een licht schizofreen handschrift.200

Vanaf 1967 beijverde Zürn zich Der Mann im Jasmin uitgegeven te krijgen. Ze gaf het in 

maart 1967 ter lezing aan Ruth Henry, met de vraag het naar het Frans te willen vertalen: 

Es ist die für mich wichtigste Arbeit, die ich in meinem Leben gemacht habe.201 Publicatie en vertaling 

waren voor Zürn van kapitaal belang. Henry nam het aan en zou dit manuscript en 

andere manuscripten samen met Robert Valançay, een vriend van Bellmer, vertalen. 

Zürns ambieerde haar werk bij Gallimard uit te geven, wat uiteindelijk ook geschiedde. 

Het originele Duitse manuscript bood zij ook ter lezing aan aan de uitgever Denoël die 

in 1966 het standaardwerk Les dessins de Hans Bellmer had uitgegeven. Zij verwachtte 

daar klaarblijkelijk goodwill. De lector verwierp echter Zürns houding tegenover haar 

geestesziekte zoals ze die verwoordde in Der Mann im Jasmin. Hij verweet haar solipsisme, 

constateerde een totaal gebrek aan dialoog met de wereld waarin wij allemaal leven en liet 

begin 1968 weten het niet te willen publiceren, omdat het geen literatuur was maar personal 

exorcism202, uiting van een zieke. Gallimard nam het uiteindelijk wel. 

Eind 1969 verwachtte Zürn dat haar lang gekoesterde wens spoedig vervuld 

zou worden, maar in 1970 vond er nog vertalingsoverleg plaats. Bellmer trachtte via 

Ruth Henry Gallimard voor zijn Die Puppe te interesseren, maar zonder resultaat.203 

De publicatie van L’Homme Jasmin heeft Zürn tot haar dood beziggehouden maar de 

daadwerkelijke realisatie ervan heeft zij niet meer beleefd.

Het niet-aflatende uitstel van Gallimard frustreerde Zürn in hoge mate. Uit onvrede 

over deze gang van zaken week Zürn voor de Franse editie van het in 1969 uitgegeven 

Dunkler Frühling uit naar de uitgever Belfond in Parijs. In dit autobiografische, taboe-

overschrijdende erotische verhaal, legt Zürn het accent op haar seksueel verstoorde 

kindertijd, een daaruit voortvloeiende seksueel gestoorde jeugd en een eerste 

zelfmoordpoging. Merlin Verlag had de Duitse editie opgesierd met drie erotische 

tekeningen van Bellmer, maar de reproducties bleken tot beider ontsteltenis van 

bedroevende kwaliteit. Belfond accepteerde het door Henry en Valançay vertaalde 

Dunkler Frühling onder de titel Sombre Printemps. De uitgever stelde wel als voorwaarde 

dat Bellmer het frontispice zou leveren en dit frontispice in elk boek afzonderlijk met 

de hand zou signeren.204 Helaas kwam ook deze Franse editie pas na Zürns dood op 
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de markt.

Ondanks de tegenslag was de periode van eind 1966 tot eind 1969 hoopgevend. 

Zürns naamsbekendheid nam toe. Oracles et Spectacles en Dunkler Frühling zagen het licht, 

twee boekpublicaties lagen in het verschiet en Zürn nam, met beeldend werk van 1956 

tot en met 1966, deel aan meerdere tentoonstellingen. In 1967 had zij met Bellmer 

een duotentoonstelling bij Brusberg in Hannover, samen met Bellmer en anderen 

participeerde zij in Ars Phantastica: Deutsche Kunst des magischen Realismus, phantastischen 

Realismus und Surrealismus seit 1945 en samen met onder meer Henry Michaux nam zij 

deel aan de 2. Internationale der Zeichnung en aan Deutschen Handzeichnungen und Aquarelle, 

der letzten zwanzig Jahre. In 1968 was werk van haar en onder andere Bellmer te zien 

op de tentoonstelling Reiche des Phantastischen en in 1969 hing haar werk op Malerei des 

Surrealismus: Von den Anfängen bis heute.

In de autobiografische schets voor de Brusberg-tentoonstellingscatalogus 

koketteerde Zürn met haar geestesziekte. Ze introduceerde zich als een schrijfster 

en kunstenares die tijdens deliria fantastische tekeningen maakte en die na ervan 

hersteld te zijn over haar ervaringen met haar geestesziekte schreef. Ze schreef het 

in de derde persoon en ook ditmaal benadrukte Zürn alleen de schone zijde van 

de hallucinaties. Trots vermeldde ze dat de Franse vertaling van een 200 pagina 

tellend manuscript onderweg was en dat ze het bij Gallimard hoopte uit te geven. Ter 

illlustratie van haar tekst koos Zürn haar spookachtigste tekening (afbeelding 99).205 

Zürn wekte daarmee de suggestie dat haar oeuvre rechtstreeks uit de waanzin 

voortkwam, maar tot 1967 had Zürn hooguit drie maanden in een psychotische 

geestesstaat verkeerd en in die staat prevaleerde veelal haar vernietingsdrang boven 

haar scheppingsdrang. Tijdens de veel langerdurende depressieve periodes kwam 

Zürn tot niets. Zürn creëerde in de tijd daartussen in. Zürn programmeerde de lezer en 

de toeschouwer voor met dergelijke medische informatie en met discutabel resultaat. 

Voortaan trok men niet haar psychische problematiek maar haar beeldende kunst 

in twijfel, bijvoorbeeld door het decoratief haakwerk te noemen of gekenmerkt door 

schizoïde gespletenheid.206

Tussen eind 1966 en eind 1969 kabbelde het leven voort, en deden zich naast 

professionele ook persoonlijke lichtpuntjes voor. Bellmers roem steeg en tot beider 

geluk herleefde het contact met hun kinderen. Bellmers dochters wensten hun op TV 

verschenen vader te leren kennen en met name Doriane wilde graag de band met haar 

vader herstellen. De zomers brachten Bellmer en Zürn buiten de stad door; in 1967 

in Cavalaire aan de Middellandse zee, waar hun kinderen hen opzochten en in 1968 

en 1969 in Ermenonville. Voor vertrek naar Cavalaire voltooide Zürn het manuscript 

Der Mann im Jasmin, in Cavalaire schreef ze Dunkler Frühling en in de herfst van 1969 in 
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Ermenonville, op verzoek van haar dochter Katrin, Die Katzengeschichte von Ermenonville. 

Maar vanwege haar aanhoudende depressiviteit, ongezonde leefwijze en het juk der 

medicijnen, beschikte Zürn over weinig energie en concentratie. De produktie liet - 

vond zij - te wensen over, maar ze beleefde toch drie tamelijk crisisloze jaren vanwege 

Bellmers sterk verbeterde financiële situatie, de projecten die op stapel stonden en 

de herstelde familiebanden.

Twee gebeurtenissen brachten verandering in die situatie. In de eerste plaats Bellmers 

beroerte in november 1969. Bellmer belandde half verlamd in bed, nauwelijks in staat 

tot spreken en niet in staat te lopen of zijn linkerarm te gebruiken. De toekomst zag er 

hopeloos voor hem uit, zeker als beeldend kunstenaar. Zürn was absoluut niet tegen 

deze situatie opgewassen, waarvoor zij zich schaamde. Haar crises zetten weer in. 

Dit gegeven leidde tot de tweede, catastrofale gebeurtenis. In april 1970 besloot 

Bellmer, die op zijn beurt niet meer tegen Zürns geagiteerde gedrag was opgewassen, 

definitief met haar te breken en haar de toegang tot zijn huis te ontzeggen. Voor haar 

moest een ander veilig, voor beiden acceptabel, onderdak worden gezocht, maar 

dat bleek niet te bestaan. Van april 1970 tot haar zelfmoord op 19 oktober 1970 was 

Zürn in feite dakloos. Ze verbleef in psychiatrische inrichtingen, maar hoorde daar 

niet langdurig thuis.

Zürn belandde 16 december 1969 weer in Maison Blanche, deze keer half op 

eigen instigatie.207 In Ferienzeit im Maison Blanche (1970) schrijft Zürn dat ze enigszins 

simuleerde om de thuissituatie te ontvluchten. In Zürns dossier bevestigt een 

medische notitie de bewering van Zürn. De behandelend arts noteerde last van 

hypthomie (zwaarmoedigheid), constateerde dat Zürn een keer buiten bewustzijn 

raakte en vermoedde pithiatisme, een zenuwaandoening door autosuggestie en te 

genezen door middel van overreding. Om die reden had hij alleen een beetje glucose 

(1 glucose iso) gegeven en 30 mg. Theralène voorgeschreven.208 De arts toonde zijn 

argwaan door haar een belle malade mentale te noemen. Deze keer beperkte Zürn zich 

bij haar inschrijving tot vermelding van het beroep schrijfster. Zürn schrijft dat ze de 

laatste dagen van dit verblijf erin slaagde, op de provisorisch ingerichte werkplek in 

atelier Ergo, weer te schrijven en te tekenen.209 Bellmer schrijft aan Henry dat een 

jonge briljante psychiater die de artsen van Maison Blanche goed kende, zich om 

Zürn bekommerde. Dit was voor contact met Zürns artsen uiterst gunstig.210 Een 

maand later, 18 januari 1970, kon Zürn, die officieel toen nog bij Bellmer woonde, 

naar huis terug.

Op 4 april 1970 keerde Zürn echter voor een maand naar Maison Blanche 

terug. Het was de eerste opname die door intimi was gearrangeerd om Bellmer te 
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hulp te schieten. Zürn had een asbak door de kamer gegooid en was op instigatie 

van Bellmers arts, dokter Claude Weiss en, aldus Zürn, op voorschrift van Rabain 

gedwongen opgenomen en in dwangjak afgevoerd. Rabains verraad kwetste haar 

tot in haar ziel.211 Over haar medische behandeling is deze keer zo goed als niets 

bekend; Henry herinnert zich dat Zürn de eerste vijf dagen zwaar gedrogeerd oogde 

en weet Zürns neerslachtigheid aan psychofarmacologische shockbehandeling.212 

Zürn schrijft in Ferienzeit im Maison Blanche Evipan te hebben gehad, een drug die een 

zeer prettig soort doodservaring teweeg bracht.213 Bellmers arts had de zwaar zieke 

Bellmer geadviseerd definitief met Zürn te breken en een andere oplossing voor haar 

te vinden. Bellmer raakte al in paniek van het op stapel staande ontslag en riep de 

hulp van Rabain en Henry in.214 Zürn was volgens hem alleen maar rustig omdat ze 

in Maison Blanche kalmeringsmiddelen kreeg en geen alcohol en sterke koffie tot 

haar beschikking had. Bellmer had inmiddels gehoor aan het artsenadvies gegeven. 

Hij had Zürn op 17 april zijn afscheidsbrief gestuurd, waarin hij haar aanraadde naar 

West-Berlijn terug te gaan, bij voorkeur naar een rusthuis, en verzekerde financieel 

borg voor haar te staan.215 Zürn voelde niets voor zijn voorstel om na een verblijf van 

meer dan vijftien jaar in Parijse kunstenaarskringen, vergezeld door haar ex-man 

Laupenmühlen, naar Berlijn af te reizen. Zürns aankomende ontslag zorgde daardoor 

voor nog meer problemen dan in de periode ervoor. Er moest immers een goede 

opvang van familie, vrienden en kennissen gewaarborgd zijn.

Ironischerwijze leverden deze opnames en de breuk met Bellmer volop stof tot schrijven 

op. Ze zette haar relaas over vroegere en recente ervaringen met haar geestesziekte voort, 

evenals over haar ontmoeting en ervaringen en met Bellmer. In haar proza richtte Zürn 

zich, soms expliciet, tot de komende lezer, en hield dus duidelijk rekening met publicatie 

of openbaarmaking.216

Zürn trachtte ook het tekenen weer op te pakken, maar de begeestering ontbrak; Die 

Gnade, zu zeichnen, dabei noch etwas zu erfinden217 hervond ze niet meer. Ze klaagde over stijve 

spieren, pijn in haar schouders en over de effecten van de medicijnen op haar geest. 

Gespeend van levenslust ging ook het schrijven trouwens zeer moeizaam. Ze hoopte op 

hulp en stimulans, onder andere van Bellmers galeriehouder Petit. Dolgraag zou ze bij hem 

willen exposeren, wat Petit ook overwoog, maar waar Bellmer een stokje voor stak door 

aan Petit zijn ergernis hierover te laten merken.218

Half mei plande Bellmer bij hem thuis beraad over Zürns toekomst. Hij had 

daarvoor uitgenodigd dokter Weiss, die onder voorbehoud wilde komen, Rabain, 

Henry, Herta Hausmann (1916-1999) en Zürns dochter en schoonzoon: Katrin en 

Peter Ziemke. Rabain had voorgesteld Zürn op te nemen in de dure privé-kliniek Les 

Pages in Vesinet in de omgeving van Parijs waar hij inmiddels werkte, maar Bellmer 
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vond dat uiteindelijk te duur.219 De voorlopige tussenoplossing droeg Jacques 

Prévert, een vriend van Michaux, later aan. Zijn dochter werd verpleegd in een 

moderne kliniek met alternatieve behandelingsmethoden: de kliniek van Chailles in 

het kasteel La Chesnaie, vlakbij Blois, aan de Loire. Het was een tijdelijke oplossing, 

want de kliniek had maar voor een korte periode plaats voor haar, in principe tot de 

herfst.220 Zürn ging argwanend op het voorstel in, maar kreeg daar geen spijt van. 

Zürn verhuisde op 17 mei - Pinksterzondag - van Maison Blanche naar Château de 

la Chesnaie, en bloeide er - weliswaar na een, volgens Zürn, vreselijke, mislukte 

Largactil-slaapkuur - zienderogen op.221 De medische visie op Zürn verschilde 

hemelsbreed van alle eerdere. Hier achtte men schizofrenie niet waarschijnlijk. De 

diagnose luidde: “Psychose chronique”, mit leichten deliranten Schüben, die paranoider Gestalt 

waren.222 Qua behandeling zou Zürn het meeste baat hebben, meende men, bij zo 

min mogelijk medicijnen en zoveel mogelijk rust. Zürns motoriek en haar arbeidslust 

gingen in de zomer sterk vooruit. Ook in deze kliniek werd Zürn in de gelegenheid 

gesteld te tekenen en te schrijven, in haar kamer of soms in het atelier de Orangerie 

waar jazzmuziek werd gedraaid.223 Zürn schreef en hervatte moeizaam het tekenen, 

deed per brief navraag naar manuscripten die ze destijds in Berlijn had achtergelaten, 

hield zich op de hoogte van de stand van zaken rond de op stapel staande Franse 

vertalingen, correspondeerde met Bellmer, werd verliefd, had van de artsen op 

vakantie gemogen en zocht mede naar een geschikte vervolgoplossing. Berlijn 

was voor haar geen optie, en alleen wonen op een rustige plek - wat haar artsen 

aanraadden - of in Parijs evenmin.

Zürns late proza verscheen postuum in druk, grotendeels pas voor het eerst in de 

Gesamtausgabe - in deel 4.3 uit 1999 en deel 5 uit 1989 - onder de titels: Heft “Crécy”, 

Kinder Lesebuch, Ferienzeit im Maison Blanche, Die Begegnung mit Hans Bellmer, Remarques d’un 

Observateur, Extraits des Pages d’Enfants, Mistake, Clinique psychiatrique “Le Chateau” en L’Homme-

Poubelle. Vele teksten zijn aanzetten, overlappen elkaar, en vertonen herhalingen. In 

Chailles schreef Zürn in het Frans, wat de kwaliteit van haar proza niet ten goede komt. 

Zürns late proza heeft de waarde van een historisch document. De manuscripten 

bevinden zich voor bijna de helft in het archief van haar vertaalster Ruth Henry, de 

vriendin die Zürn stimuleerde te schrijven en te tekenen.

Het geschrevene toont een totale ontgoocheling. Alle mooie waardevolle zaken 

sloegen om in hun tegendeel. De witte man in jasmijn veranderde in de vuilnisman224, 

de rencontre capitale in een gestoorde romantische liefde225, de warme gevoelens 

voor Bellmer in haatgevoelens, de hallucinaties in Wonderland in beangstigende 

moorddadige fantasma’s waarin SS’ers en nazi’s opdoken, het opzien tegen de 
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psychoanalyse in neerkijken (waarin vooral Jacques Lacan het moet ontgelden)226 

en het laatste restje respect voor Rabain (Lacaniaans geschoold) in minachting. 

In 1970 heeft ze zich er definitief bij neergelegd dat het dichtersparadijs voor haar 

onbereikbaar is. Ze concludeerde schamper: Elle va devenir psychanalyste, après huit 

ans d’études dans les cliniques psychiatriques en Allemagne et en France - çà vaut le coup, et 

c’est mieux payé qu’artiste peintre.227 Zürn keerde haar rug naar het beloofde land, het 

dichtersparadijs. Niemand bekommerde zich om haar en zij bekommerde zich om 

niets en niemand meer. 

Uit 1970 zijn twee grote tekeningen (afbeelding 92 en 111) van Zürn bekend. 

Beide tekeningen tonen Zürns beeldrepertoire: fabelwezens in een proces van 

mutatie en metamorfose in een oriëntaalse setting. De visachtige transformeert 

zich in slang-, vogel-, gevederde en mensachtigen. Het derde oog toont zich ook, 

en aan de kruin ontspruit een boom. In beide tekeningen wordt afscheid genomen. 

In de eerste door twee hand in hand lopende vrouwen: de ene laat als een Ariadne 

sporen na en de ander heeft weer de vogel als metgezel. Zij groeten het chateau 

d’Espagne, hun luchtkasteel. Het geloof in Prometheus is vervlogen. Vaarwel aan de 

Messiasgedachte, aan de idee van de lichtbrengende dichter die de goden durft 

te trotseren en zijn dichtersparadijs. In de tweede spreekt Zürn, in gebroken Frans, 

over de dood, over de tragiek van in de lente te sterven. In deze tekening hangt een 

insect dreigend in de lucht. Wellicht verwijzend naar Michauxs tekst Quelques jours de 

ma vie chez les insectes over de eerder geciteerde rupsvrouw, gaf Zürn haar eigen versie. 

Insecten zijn mooi en beangstigend tegelijkertijd. Ze vliegen naar de zon maar sterven 

in het vuur waarop ze afkomen. Dat is hun kleine en onbeduidende lot. Haar is geen 

ander lot beschoren, want ook zij slaagde er niet in sich zu überwinden.

Ondanks Bellmers verzoek elkaar niet meer te ontmoeten omdat ze daar beiden niet 

tegen opgewassen waren, ontving hij Zürn in het weekend van 17 en 18 oktober 1970 

op haar aandringen tijdens een toegestaan verlof. Zürn zag geen kans zelfstandig een 

nieuw bestaan op te bouwen en creatief te zijn, voelde zich verzwakt en uitgeblust, 

volgens haar mede door de jarenlange medicatie, de eeuwige Ruhestellung.228 Er moest 

een andere oplossing mogelijk zijn. In plaats van vrijdag 16 oktober door Henry, werd 

Zürn zondag 18 oktober door Petit met de auto opgehaald, en arriveerde bij Bellmer 

in een nerveuze en opgewonden toestand. De volgende ochtend maakte ze, nadat 

de verpleegster ’s morgens het appartement even had verlaten om boodschappen 

te doen, een einde aan haar leven door zich van het balkon vijf hoog naar beneden 

te laten vallen. Niemand weet wat er zich precies in huis en in haar hoofd heeft 

afgespeeld, maar hoogstwaarschijnlijk kon Bellmer slechts herhalen wat hij haar 
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eerder had geschreven, namelijk dat terugkeer onmogelijk was. De begrafenis vond 

op zaterdag 24 oktober plaats.229 Bellmer kon fysiek niet aanwezig zijn, maar zond 

een grote bos rode rozen en liet later op Zürns graf Mon amour te suivra dans l’Eternité 

ingraveren.

17 december 1970 opende galerie La Pochade een solotentoonstelling ter ere van 

de uitgave van Sombre Printemps, die onder andere door Picasso, in Zürns ogen terecht 

de beroemdste kunstenaar van haar tijd, werd bezocht. In juni 1971 publiceerde 

La Nouvelle Revue Française, naar haar zeggen het belangrijkste literaire tijdschrift in 

Frankrijk, een voorpublicatie van L’Homme Jasmin. In het najaar 1971 verscheen bij 

Gallimard het langverwachte boek en in 1977 de Duitse editie. Het is het startsein 

van de Zürnreceptie.
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kamer ligt, stelt ze zich een zwarte zaal voor die blinkt van 

diamanten, verlicht door flakkerende fakkels. De kleur zwart, 
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Hinterhalt is Zürns meest warrige en verontrustende 

tekst. Deze tekst staat centraal in Scholls (1990) 
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66  Zürn, Der Mann im Jasmin [1965-1966], in Zürn 
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Matta...) et des écrivains (A. Breton, Tristan Tzara) qui me 

fascinaient egalement beaucoup.

129  Zie noot 233 in hoofdstuk 5: Ins Weisse schwimmen, um 

endlich das weisse Bild … zu sehen? (Unica Zürn).

130  Webb (1985), p.251.
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être en état d’hostilité) ensuite de Man Ray, qui me répondait 

par l’anagram IMAGE=MAGIE, et puis un signe très positif du 

Pr Lacan. (...) Le Dr Ferdière, très prudent en paroles quand il 
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1970. Les obsèques auront lieu le samedi 24 octobre en 

l’église protestante Béthanie, 185, rue des Pyrénées, Paris-

20e. On se réunira à l’église à 10 h.30. L’inhumation aura 

lieu au cimetière de l’Est (Père-Lachaise). Cet avis tient 

lieu de faire-part. De uitvaart vond dus al om half elf 

plaats en de overlijdensadvertentie was de enige en 

algemene kennisgeving van Zürns overlijden.
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1. Unica Zürn, zonder titel, Sainte-Anne, 

november 1961, pentekening, Oostindische inkt 

op papier, 32 x 24 cm. In: Album V, 7e anagram-

tekening. Uitsnede. Nalatenschap: Katrin Ziemke, 

Berlijn.

2. Hans Bellmer, zonder titel, 1955, kopergravure, 

18,3 x 8,2 cm. In: Madame Edwarda (1965) van 

Georges Bataille. 

3. Henri Michaux, zonder titel, 1958, mescaline 

pentekening, Oostindische inkt, 50,4 x 29,8 cm. 

Stedelijk Museum, Amsterdam.

1

2. 3

Afbeeldingen



Afbeeld ingen

275

Afbeeld ingen

276

4. 5.

6. 7.

4. André Masson, zonder titel, 1925/1926, 

automatische tekening, zwart. 

5. Jean Dubuffet, Michaux vieil ivoire et thé, 1947, 

olieverf op doek, 116 x 89 cm. 

6. Henri Michaux, compositie, niet gedateerd 

[vòòr 1964], Oostindische inkt, 75 x 105,3 cm. 

Stedelijk Museum, Amsterdam.

7. Wols, La grande tête, ongedateerd, pentekening, 

Oostindische inkt, 31 x 24 cm.



Afbeeld ingen

275

Afbeeld ingen

276

8. 9.

10. 11.

8. Raphael Lonné, zonder titel, december 1975, 

pentekening, Oostindische inkt, 15,5 x 10 cm. 

Collection de l’art brut, Lausanne. 

9. Laure, zonder titel, 10 novembre 1961, 

pentekening, blauwe en viollette inkt, 65 x 50 cm. 

Collection de l’art brut, Lausanne.

10. Unica Zürn, Bête, 1955, potlood en inkt: zwart, 

rood, groen, geel, licht en donker blauw en oranje 

op papier, 45 x 62,5 cm. Collection d’art brut, 

Lausanne.

11. Ursula Bluhm, zonder titel, 1962, pentekening, 

inkt: rood, geel, blauw, paars, lila en groen op 

papier, 32,9 x 43,6 cm, Pour vous, Cher Monsieur 

Dubuffet, avec tout mes sentiments cordials, pour une 

bonne fête de Noël et la nouvelle année - 1963 - Ursula. 

Collection de l’art brut, Lausanne.



Afbeeld ingen

277

Afbeeld ingen

278

12. 13.

14.

12. Friedrich Schröder-Sonnenstern, Die 

Schlangenverführung, 1955, gekleurd krijt op karton, 

73 x 51 cm. In: Brugger (1997), ill.424.

Stedelijk Museum, Amsterdam.

13. Adolf Wölfli, Saint Adolf portant des lunettes entre les 

deux villes géantes Niess et Mia, 1924, kleurpotlood, 51 

x 68 cm. Collection de l’art brut. 

14. Pujolle, La Loi De Rebelles, 8 maart 1939, zwarte 

en gekleurde potlood, inkt en gouache op karton, 

49 x 62,5 cm. Centre d’Étude de l’Expression, 

Centre Hospitalier Sainte-Anne, Parijs.



Afbeeld ingen

277

Afbeeld ingen

278

15. Hans Bellmer: met de hand ingekleurde foto, 

10,3 x 10,3 cm, Les Jeux de la Poupée (1949). 

16. Hans Bellmer, zonder titel, naast de tekst: Die 

Entstehung der Puppe, gravure, 12,2 x 9,2 cm. In: Die 

Puppe (1934), p.14. 

17. Unica Zürn, Die verzauberte Prinzessin, niet 

gedateerd, Oostindische inkt en aquarelle: rood, 

bruin, zwart, blauw en geel, 37 x 26,4 cm. Galerie 

Springer, Berlijn. 

18. Unica Zürn, zonder titel, gereproduceerde 

tekening, 19,5 x 19,5 cm. In: Hexen Texte: Zehn 

Zeichnungen und Zehn Anagramm-Texte (1954).

15. 16.

17. 18.

Geen toestemming van 

Brinkmann & Bose (uitgever) 

verkregen om niet-openbaar 

gemaakte werken van 

Unica Zürn te publiceren



Afbeeld ingen

279

Afbeeld ingen

280

19. Unica Zürn, zonder titel, gereproduceerde 

tekening, 19,5 x 19,5 cm. In: Hexen Texte: Zehn 

Zeichnungen und Zehn Anagramm-Texte (1954).

20. Unica Zürn, zonder titel, gereproduceerde 

tekening, 19,5 x 19,5 cm. In: Hexen Texte: Zehn 

Zeichnungen und zehn Anagramm-Texte (1954).

21. Hans Bellmer, portret Unica Zürn, 1954, papier 

geplakt op hout, zwarte en witte gouache, in roze 

gedateerd en gesigneerd, 38 x 44,3 cm. Privé-

verzameling.

22. Le Maréchal, Dans New York autrefois Stalingrad. 

19. 20.

21. 22.



Afbeeld ingen

279

Afbeeld ingen

280

23. Unica Zürn, zonder titel, 1955, olieverf op 

karton, 24,6 x 32,8 cm, zwart, bruin, rood, groen, 

geel en wit op gele ondergrond. Nalatenschap: 

Katrin Ziemke, Berlijn.

24. Unica Zürn, zonder titel, 1955, pentekening, 

Oostindische en rode inkt, 31 x 23,5 cm.

25. Vignet op frontispice, onder de tekst: 

Erinnerungen zum Thema Puppe. In: Die Puppe (1934). 

26. Hans Bellmer, gravure, zwart, 15,7 x 24,5 cm. 

In: Histoire de l’oeil (1947) van Georges Bataille, nr.3.

23. 24.

25. 26.



Afbeeld ingen

281

Afbeeld ingen

282

27. Hans Bellmer, Portrait d’Unica Zürn avec l’oeil-sexe, 

1961, potloodtekening, zwart, beige, rood en 

dekwit. 

28. Who is the little girle you’ve in your eye now?, 

reproductie van Engelse gekleurde ansichtkaart, 

zwart-wit, 6 x 9 cm. 

29. Schröder-Sonnenstern, Die Praxis oder die Lebens- 

zauberkünstlerin, 1952, kleurkrijt op karton, 73 x 51 cm.

30 en 31. Unica Zürn, zonder titel, Parijs, 1956, 

voorkant en achterkant, dun karton en stukje 

zwarte dameskous en papieren zegel, goauche: 

blauw-grijs, zwart, rood en rose, geel en groen, 

8,8 x 14 cm. Privé-verzameling.

27. 28.

29. 30, 31.



Afbeeld ingen

281

Afbeeld ingen

282

32. Unica Zürn, zonder titel, 1956, olieverf op 

hardboard, geel, roze, bruin en zwart op grijze 

ondergrond, 31,5 x 46,8 cm. Nalatenschap: Katrin 

Ziemke, Berlijn.

33. Unica Zürn, zonder titel, 1956, olieverf op 

hardboard, 24,0 x 40,9 cm, bruin, oranje, roze en 

grijs op geel-groene achtergrond. Nalatenschap: 

Katrin Ziemke, Berlijn.

34. Unica Zürn, zonder titel, ansichtkaart van 

kleurenpentekening: 1955, 48 x 32,5 cm. Privé-

verzameling.

32. 33.

34.



Afbeeld ingen

283

Afbeeld ingen

284

35. Ses yeux de fougère, gereproduceerde foto. In: 

Breton (1964), p.139, 11,2 x 9,7 cm.

36. Man Ray, zonder titel, illustratie bij de enquête: 

Pouvez-vous dire quelle a été la ‘rencontre capitale de votre 

vie? ’, 8,3 x 13 cm. In: Minotaure nr.3-4, 1933, pag. 

101.

37. Max Ernst, La femme visible, foto, 1925.

38. Hans Bellmer, Portret van Hans Arp, 1957, potlood 

op papier, 28,5 x 23 cm. Fondazione Marguerite 

Arp, Locarno. 

35. 36

37. 38.



Afbeeld ingen

283

Afbeeld ingen

284

39. Hans Bellmer, Oog van Michaux, detail uit 

potloodtekening, 5 x 3,2 cm. Cover van Michaux 

(1959) van Robert Bréchon.

40. Hans Bellmer, zonder titel, fotomontage. Cover 

van Le surréalisme, même (lente, 1958), 18,5 x 17,5 cm.

41. Man Ray: Het raadsel van Isidore Ducasse, 1920, 

foto van een naaimachine in een deken, in la 

Révolution surréaliste, nr.1, jaargang 1, december 1924. 

42. Unica Zürn, Das Haus der Krankheiten, 

Ermenonville, eind april en begin mei 1958, 17,5 x 

21 cm. 

39. 40.

41. 42.



Afbeeld ingen

285

Afbeeld ingen

286

43. Unica Zürn, Plan des Hauses der Krankheiten, 

Ermenonville, eind april en begin mei 1958, 17,5 x 

21 cm. 

44. Unica Zürn, Ein Meisterschuss, Ermenonville, eind 

april en begin mei 1958, 17,5 x 21 cm.

45. Unica Zürn, Das ist er – mein Todfeind, 

Ermenonville, eind april en begin mei 1958, 17,5 x 

21 cm.      

46. Unica Zürn, Das ist das Kabinett der Sonnengeflechte , 

Ermenonville, eind april en begin mei 1958, 17,5 x 

21 cm.

43. 44.

45. 46.
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285

Afbeeld ingen

286

47. Unica Zürn, Fata morgana, 1958, Ermenonville, 

eind april en begin mei 1958, 17,5 x 21 cm.

48. Unica Zürn, Das ist das Schlüsselloch, 

Ermenonville, eind april en begin mei 1958, 17,5 x 

21 cm. 

49. Unica Zürn, Das “verbotene” Zimmer, Ermenonville, 

eind april en begin mei 1958, 17,5 x 21 cm.

50. Unica Zürn, zonder titel, pentekening, 

inkt: zwart en rood en met witte gouache 

opgehoogd, 22,1 x 17 cm. In: Eisenbahnheft, pag.23. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn. 

47. 48.

49. 50.



Afbeeld ingen

287

Afbeeld ingen

288

51. Unica Zürn, 1. Wenn uebers Jahr der Jasmin blueht, 

Parijs, 13 september 1960, collage, nummer op 

rood en wit papier en anagram met rode inkt 

geplaatst in ingedrukt gedeelte van de papieren 

ondergrond, 21 x 16 cm. In: Serment Conjuration 

Evocation. Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

52. Unica Zürn: 1. Begegnung, Parijs, 19 september 

1960, collage: nummer op rood en wit papier en 

tekening met rode en zwarte inkt, 21 x 19,5 cm. 

In: Serment Conjuration Evocation. Nalatenschap: Katrin 

Ziemke, Berlijn.

53. Unica Zürn: 2. Berührung, Parijs, 19 september 

1960, collage: nummer op rood en wit papier en 

tekening met rode en zwarte inkt, 21 x 19,5 cm. In: 

Serment Conjuration Evocation. 

54. Unica Zürn, zonder titel, gereproduceerde 

tekening, 19,5 x 19,5 cm. In: Hexen Texte: Zehn 

Zeichnungen und zehn Anagramm-Texte (1954).

51. 52.

53. 54.
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287

Afbeeld ingen

288

55. Unica Zürn, zonder titel, ets, 32,5 x 25 cm. In: 

Oracles et Spectacles (1967).

56. Unica Zürn, zonder titel, pentekening, zwart, 

doorgekrast door Zürn, 46,6 x 63,8 cm, niet 

gesigneerd en niet gedateerd, achterkant van 

gesigneerde en gedateerde pentekening, Parijs, 

1963. Galerie Elisabeth Kaufmann, Zürich.

57. Unica Zürn, zonder titel, 29 rue Jacob, 

ongedateerd; [1962-1964], pentekening, inkt: grijs, 

rood, roze, zwart geel en dekwit, 22 x 30,5 cm. 

Tekst: Un horreur monte sur un autre horreur et fait 

l’amour avec l’horreur et c’est la naissance des hommes 

et des femmes – horreur la mort horreur la vie Unica Zürn. 

La depression nerveuse sans clinique psychiatrique. In: 

Schumann-Album, Kroatenmarsch, p.39. Nalatenschap: 

Katrin Ziemke, Berlijn.

58. Sahasrâra, losbladige illustratie. In: Avalon (1959), 

plaat 8, 22,5 x 15,4 cm.

55. 56.

57. 58.



Afbeeld ingen

289

Afbeeld ingen

290

59. Unica Zürn, zonder titel, Parijs, 1960, 

pentekening, Oostindische inkt, 63 x 47,5 cm. Carl 

Laszlo, Basel. 

60. Unica Zürn, zonder titel, oktober 1961, 

balpentekening, zwart, 31,5 x 24,3 cm. In: Album I, 

eerste tekening van het manuscript. Nalatenschap: 

Katrin Ziemke, Berlijn.

61. Unica Zürn, zonder titel, oktober 1961, 

balpentekening, zwart, 31,5 x 24,3 cm. In: 

Album I, achtste tekening van het mansucript. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

62. Unica Zürn, zonder titel, oktober 1961, 

balpentekening, zwart, 31,5 x 24,3 cm. In: 

Album I, negende tekening van het manuscript. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

59. 60.

61. 62.



Afbeeld ingen

289

Afbeeld ingen

290

63. Unica Zürn, zonder titel, Ermenonville, 18 

januari 1958, pentekening, inkt: geel, wit, rood, 

zwart en roze, 26,9 x 17, 5 cm. In: Norma, partituur 

van Bellini, pag.62. Privé-verzameling.

64. Unica Zürn, zonder titel, 1967, pentekening, 

zwart, 64,8 x 49,8 cm. Galerie Elisabeth Kaufmann, 

Zürich.

65. Unica Zürn, zonder titel, 1964, pentekening, 

Oost-indische inkt en gekleurde inkt: rood, groen, 

bruin en blauw en dekwit, 64,5 x 49,5 cm. Galerie 

Ohse, Bremen. 

66. Unica Zürn, zonder titel, pentekening. Dia, 

Centre d’Étude de l’Expression, Centre Hospitalier 

Sainte-Anne, Parijs.

63. 64.

65. 66.



Afbeeld ingen

291

Afbeeld ingen

292

67. Unica Zürn, grandpère – big chief white horse 

eagel, Sainte-Anne, winter 1962, collage, rode en 

zwarte inkt, 22 x 30,5 cm. In: Schumann-Album, p.83. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

68. Unica Zürn, fils, Sainte-Anne, winter 1962, 

collage, rode en zwarte inkt, 22 x 30,5 cm. In: 

Schumann-album, p.87. Nalatenschap: Katrin Ziemke, 

Berlijn.

69. Unica Zürn, zonder titel, 1963, pentekening, 

zwart, 65 x 49,8 cm. Christine Claussen.

70. Unica Zürn, zonder titel, 1965, zwarte en 

gekleurde inkt en aquarelle: geel, groen, paars en 

bruin en dekwit, 65,5 x 50,5 cm. Privé-verzameling. 

67. 68.

69. 70.



Afbeeld ingen

291

Afbeeld ingen

292

71. Unica Zürn, zonder titel, niet gesigneerd en 

niet gedateerd, pentekening, zwart en dekwit op 

lichtgrijs papier, 65 x 50 cm. Nalatenschap: Katrin 

Ziemke, Berlijn.

72. Unica Zürn, pentekening, 1966, Oostindische 

inkt met dekwit, 64,7 x 49,8 cm. Nalatenschap: 

Katrin Ziemke, Berlijn.

73. Unica Zürn, L’enfants de touts pays, 21 augustus 

1964, pentekening, Oost-indische inkt, 49,8 x 32,3 

cm. Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

74. Unica Zürn, Die Rothaut und Familie, Sainte-Anne, 

november 1961, rode pentekening, 32 x 24 cm. 

In: Album V, 8e pentekening. Nalatenschap: Katrin 

Ziemke, Berlijn.

71. 72.

73. 74.
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293

Afbeeld ingen

294

75. Unica Zürn, Unkas, der Letzte der Mohikaner, Ile 

de Ré, voorjaar 1964, gekleurde pentekening met 

dekwit, 32,5 x 25 cm. In: Orakel und Spektakel, 14e 

anagram-tekening. Nalatenschap: Katrin Ziemke, 

Berlijn.

76. Unica Zürn, zonder titel, kleurenpentekening, 

1955. In: Dourthe, ill.379. Bijschrift, 13 maart 1970: 

für meinen lieben Hans von seiner Unica.

77. Hans Bellmer, Le Rêve de Quetzalcoatl, 1938, 

kleurenaquarel. 

78. Unica Zürn, Ich weiss nicht wie man die Liebe macht, 

Ermenonville, 1959, pentekening met het anagram, 

Oostindische inkt met rood schrift, 48 x 32 cm. 

H.J. Döpp, Frankfurt.

75. 76.

77. 78.



Afbeeld ingen

293

Afbeeld ingen

294

79. Unica Zürn, zonder titel, niet gesigneerd en 

niet gedateerd, pentekening, dekwit op zwart 

karton, 65 x 49,8 cm. Nalatenschap: Katrin Ziemke, 

Berlijn.

80. Unica Zürn, zonder titel, Sainte-Anne, 

november 1961, pentekening, zwart, 30,7 x 23,4 

cm. Galerie Elisabeth Kaufmann, Zürich.

81. Unica Zürn, zonder titel, Sainte-Anne, 

november 1961, rode pentekening. Dia, Centre 

d’Étude de l’Expression, Centre Hospitalier Sainte-

Anne, Parijs.

82. Unica Zürn, zonder titel, Sainte-Anne, 

november 1961, pentekening, Oostindische inkt, 

32 x 24 cm. In: Album V, 3e tekening. Uitsnede. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn. 

79. 80.

81. 82.
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295

Afbeeld ingen

296

83. Unica Zürn, zonder titel, Sainte-Anne, 

december 1961, pentekening, sepia, 32 x 24 cm. 

In: Album VI, nr. 27. Nalatenschap: Katrin Ziemke, 

Berlijn.

84. Unica Zürn, zonder titel, Butry, 1962, 

pentekening, Oostindische inkt, 32 x 24 cm. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

85. Unica Zürn, zonder titel, 9-11 november 1961, 

pentekening, Oostindische inkt, 49,8 x 67 cm. 

Centre d’Étude de l’Expression, Centre hospitalier 

Sainte-Anne, Parijs.

86. Unica Zürn, zonder titel, 29 rue Jacob, 

november 1964, Oostindische inkt met rood en 

dekwit, 22 x 30,5 cm. In: Schumann-Album, p.113: 

Promenade. Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

83. 84.

85. 86.
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295

Afbeeld ingen

296

87. Unica Zürn, Erlaube Fremdling dass ich Dich 

beruehre, Ile de Ré, voorjaar 1964, fragment (zonder 

anagram) gekleurde pentekening met dekwit, 

32,5 x 25 cm. In: Orakel und Spektakel, 15e anagram-

tekening. Die Zeile ist aus deutschen Ubersetzung der 

Gesänge des Maldoror genommen. 

88. Unica Zürn, zonder titel, niet gesigneerd en 

niet gedateerd, gekleurde gewassen pentekening: 

geel, turquoise, rood, beige en grijs, 49,8 x 65 cm. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

89. Unica Zürn, zonder titel, 1965, gekleurde 

pentekening, grijsbruin, geel, groen en dekwit, 48,7 

x 64,5 cm. Privé-verzameling.

90. Unica Zürn, zonder titel, ongedateerd, 

gekleurde pentekening, 65 x 49,8 cm. Privé-

verzameling.

87. 88.

89. 90.
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297

Afbeeld ingen

298

91. Unica Zürn, zonder titel, 1966, pentekening, 

inkt, zwart, roze, wit en lichtblauw, 37,5 x 56 cm. 

Galerie la Pochade, Parijs.

92. Unica Zürn, zonder titel, 1970, pentekening, 

zwart, 51,5 x 42 cm. Privé-verzameling.

93. Unica Zürn, zonder titel, [1960-1961], 

pentekening, Oostindische inkt, 30 x 21,5 cm, 

voorkant. The Menil Collection, Houston, Texas.

Gift van de kunstenaar.

94. Unica Zürn, zonder titel, [1960-1961], 

pentekening, Oostindische inkt, 30 x 21,5 cm, 

achterkant. The Menil Collection, Houston, Texas.

91. 92.

93. 94.
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297

Afbeeld ingen

298

95. Unica Zürn, zonder titel, Sainte-Anne, 

december 1961, pentekening, Oostindische 

en rode inkt, 32 x 24 cm. In: Album VI, nr.11. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

96. Unica Zürn, zonder titel, Sainte-Anne, januari 

1962, pentekening, Oostindische en rode inkt, 32 

x 24 cm. In: Album II, nr.71. Nalatenschap: Katrin 

Ziemke, Berlijn.

97. Hans Bellmer, zonder titel, pentekening op 

gekleurd gemarmerd papier, 22 x 30,5 cm. In 

Schumann-Album, binnenkant van de achterkant. 

Voorin, in Zürns handschrijft: Inscriptions de 

Hans Bellmer, l’hiver 62 avec 4 petite dessins de lui. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

98. Unica Zürn, Der eingebildete Wahnsinn, Ile de 

Ré, voorjaar 1964, gekleurde pentekening met 

dekwit, 32,5 x 25 cm. In: Orakel und Spektakel, 20ste 

anagram-tekening. Nalatenschap: Katrin Ziemke, 

Berlijn.

95. 96.

97. 98.
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Afbeeld ingen

300

99. Unica Zürn, zonder titel, Hopital de La 

Fond, 1964, pentekening, Oostindische inkt. 

Rechtsonder, onder andere : Vive Arp. Nalatenschap: 

Katrin Ziemke, Berlijn.

100. Unica Zürn, L’homme-chapeau : Execises pour la 

liberation de la main, 29 rue Jacob, oktober 1964, 

gekleurde pentekening: rood, zwart en dekwit,  22 

x 30,5 cm. In Schumann-Album, p.37. Nalatenschap: 

Katrin Ziemke, Berlijn.

101. Unica Zürn, zonder titel, 1956, olieverf op 

op triplex geplakt doek, wit op zwart, 70 x 35 cm. 

Galerie Patrice Trigano. 

102. Unica Zürn, zonder titel, 1965, pentekening, 

Oostindische inkt, signatuur en datum met rode 

balpen, 64,8 x 50 cm. Privé-verzameling.

99. 100.

101. 102.
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299

Afbeeld ingen

300

103. Unica Zürn, zonder titel, ets, zwart, 32,5 x 25 

cm. In: Oracles et Spectacles (1967).

104. Unica Zürn, zonder titel, ets, zwart, 32,5 x 25 

cm. In: Oracles et Spectacles (1967).

105. Unica Zürn, zonder titel, reproductie van 

pentekening. In: Transitions (1981), p.56, 21,5 x 17 

cm.

106. Unica Zürn, la chenille, reproductie van 

pentekening. In: Transitions (1981), p.46, 21,5 x 17 

cm. 

103 104.

105. 106.



Afbeeld ingen
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Afbeeld ingen

302

107. Unica Zürn, zonder titel, 1966, pentekening, 

voorkant, Oostindische inkt, 25 x 18,9 cm. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn. 

108. Unica Zürn, zonder titel,  niet gesigneerd 

en niet gedateerd, pentekening, achterkant, 

Oostindische inkt met dekwit, 25 x 18,9 cm. 

Nalatenschap: Katrin Ziemke, Berlijn.

109. Unica Zürn, zonder titel, 1966, pentekening 

op dun karton, Oostindische inkt, 25 x 19 cm. 

Galerie Ohse, Bremen.

110. Unica Zürn, zonder titel, 1967, pentekening, 

Oostindische inkt, 28 x 19 cm. Nalatenschap: 

Katrin Ziemke, Berlijn. 

107. 108.

109. 110. 
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111. Unica Zürn, zonder titel, 1970, pentekening, 

Oostindische inkt, 119,6 x 80,7 cm. Galerie 

Elisabeth Kaufmann, Zürich.
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Manuscripten
In nalatenschap: Katrin Ziemke

Die sehr aufregende Geschichte von 
“Stümmelchen”
Für den kleinen Viktor zum Geburtstag von Pex

19.3.49 s.p. [12 pagina’s]
Proza en elf kleurpotloodtekeningetjes.

Unica Zürn

Das Haus der Krankheiten
Vom Ende April bis Anfang Mai 58 notiert und gezeichnet in 

Ermenonville/Oise

Geschichten und Bilder einer Gelbsucht

Manuscrit - N° 2 - à HM (Hermann Melville)

De: 30 avril 1958 à 9 Mai 1958

Pagina’s genummerd (in reproducties geretoucheerd); 
48 pagina’s.
Proza en 17 pentekeningen.

Das Weisse mit dem roten Punkt
Dem Zufall ausgesetzt oder: Die Quersumme der Gesichter will 

ihr Ergebnis

I Teil

Ermenonville im Februar 59

À Christian mon fils à Hermann Melville

Manuscrit N° 3

II Teil

24. Februar 1959

Unica Zürn

s.p. [deel 1 en 2 samen: 38 pagina’s]
Proza.

Serment Conjuration Evocation
Beschwörung: 3 Anagramm-Gedichte und 3 [over de 3 staat 
een 6] Zeichnungen

La 9 et la 99 – ils sont tombé – maintenant c’est la 6 et la 66 -

Paris September 60

Manuscrit N° 6

à HM = Hermann Melville (der Mann, der erwartet.)

s.p.
Manuscript is niet meer volledig en bijeen; in 
nalatenschap drie bladen met elk een anagram en 
één blad met een pentekening.

[Eisenbahnheft]; is een toegekende titel – vanwege 
de ansichtkaart van een trein op de voorkant van het 
schrift.
Palavas-les-flots-paris- (latere toevoeging:) Berlin-

Oktoberrevolution ARP.

Pagina’s genummerd: 1 t/m 39.
22 anagrammen met enkele pentekeningen en een 
krantenfoto.
Elk anagram is gedateerd; datering loopt van palavas-

les-flots Mai-Juni 1960 tot paris, am 14. und 15.9.60.
Voorin en achterin notities in Berlin.

In deze studie Album I genoemd:
ALBUM DE ST.ANNE. UNICA ZÜRN. OCTOBRE 1961

I. ALBUM

Pagina’s niet genummerd; bevat 13 
balpentekenningen.

In deze studie Album V genoemd:
V ALBUM de St.Anne 1961

Pour Hans Bellmer 3. Dezembre 61 Unica Zürn

Pagina’s niet genummerd; bevat (op 15 februari 
1994) 17 pentekeningen. 
Pentekeningen zijn gedateerd; datering loopt van 
november 1961 tot december 1961.
Manuscript is niet meer volledig.

In deze studie Album VI genoemd:
VI Album de St. Anne. 1961

Les pages de ce cahier ont été numérotées par moi de 1 à 92  

Hans Bellmer (7. décembre 1961)

Op de tweede pagina in blauwe balpen: Propriété 

intégrale de Unica Zürn. Hans Bellmer 25 dec.1961 en 
(nogmaals) in rode balpen: Les pages de ce cahier ont été 

numérotées de 1 à 92. Hans Bellmer. 7 décembre 1961

Pagina’s zijn genummerd; (op 15 februari 1994) 3 
t/m 89.
Pentekeningen zijn, op een ongedateerde 
pentekening na, met december 1961 gedateerd.
Manuscript is niet meer volledig; bevat (op 15 
februari 1994) 17 pentekeningen.

In deze studie Album II genoemd:
Album II, St.Anne 1961-1962

Achterop de voorpagina, in rode balpen: Les Pages de 

ce cahier ont été numérotées de 1 à 102 par Hans Belmer, 86, 

rue Mouffetard, Paris 5e, 21 décembre 1961

Pagina’s zijn genummerd; (op 15 februari 1994) 3 
t/m 88.
Pentekeningen zijn gedateerd; datering loopt van 
december 1961 tot juni 1962.
Manuscript is niet meer volledig; bevat (op 15 
februari 1994) 17 pentekeningen.

In deze studie Schumann-Album genoemd:
Unica Zürn
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III Album – papiers – musique

N° 3

1962-1964 St.Anne – et 29, rue Jacob

Met pentekeningen en collages partituurboek: 
“Robert Schumann’s Sämmtliche Werke: Original-
Compositionen für Pianoforte zu 4 Hände, revidirt von 
Alfred Dörffel, Leipzig: C.F. Peters”. 136 pagina’s; 56 
pagina’s zijn niet bewerkt en 10 pagina’s ontbreken.
Pentekeningen zijn gedateerd.; datering loopt van 
december 1962 tot november 1964.
Manuscript is niet meer volledig; bevat (op 15 
februari 1994) 72 pentekeningen en collages.

ORAKEL UND SPEKTAKEL
BUCH NR. V: 5

UNICA ZÜRN

1963-1964 Paris - Ile de Ré

anagramm-gedichte und zeichnungen.
Pentekeningen waarin anagrammen zijn 
ingeschreven.
Pagina’s zijn ongenummerd.
Pentekeningen zijn gedateerd met voorjaar 1964.
Manuscript bevat (op 15 februari 1994) 22 anagram-
pentekeningen.

[Im Hinterhalt]; is een toegekende titel - de eerste 
woorden van het manuscript.
Text geschrieben am 2. und 3. april 1963

s.p.
Manuscript bevat proza, 21 pagina’s, en drie 
pentekeningen met schetsmatig karakter.

[MISTAKE]; is een toegekende titel - de eerste 
woorden van de tekst: Premier text en francais (MISTAKE)

Proza, 2 pagina’s.

Tentoonstel l ingen
Solo- en duotentoonstellingen

Unica Zurn (sic): Dessins et gouaches

Galerie-boekhandel Le soleil dans la tête
Parijs
11 mei tot 31 mei 1956

Unica Zurn (sic): Tableaux, gouaches, cartes postales, pages de

 carnet

Galerie-boekhandel Le soleil dans la tête
Parijs
11 tot 31 oktober 1957

Unica Zürn: Dessins - Gouaches

Galerie Le Point Cardinal
Parijs
9 tot 31 januari 1962

Unica Zürn: Peintures – Gouaches - Dessins

Galerie Le Point Cardinal
Parijs
10 december 1964 tot 15 januari 1965

Unica Zürn: Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen

Hans Bellmer: Druckgraphik, Zeichnungen

Galerie Dieter Brusberg
Hannover
28 april tot 4 juni 1967

Unica Zürn: Dessins

Galerie La Pochade
Parijs
17 december 1970 tot 16 januari 1971

Hans Bellmer - Unica Zürn

Galerie Werner Kunze
Berlijn
4 mei - 5 juni 1974

30 Dessins d’Unica Zürn

Boekwinkel-galerie Le Roi Des Aulnes
Parijs
26 mei tot 26 juni 1981

Livres, manuscrits et dessins d’Unica Zürn, photograhies et

 documents

Centre Georges Pompidou
Parijs
5 december tot 11 december 1983

Encres et Huiles de Unica Zürn

Boekwinkel-galerie Le Roi Des Aulnes
Parijs
6 december 1983 tot 13 januari 1984

Unica Zürn: Retrospektive/Arbeiten von 1953-1970

Uitgeverij Brinkmann & Bose
Berlijn
7 maart tot 23 maart 1986

Unica Zürn (1916-1970): Zeichnungen 1953-1970

Galerie Elisabeth Kaufmann
Zürich
7 maart tot 11 april 1987

Unica Zürn (1916-1970): Bücher Manuskripte Dokumente Fotos

Boekwinkel Paranoia City
Zürich
7 maart tot 11 april 1987

Hommage aan Unica Zürn

Centre International de Poésie de Marseille
Marseille
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[Aanvangsdatum auteur onbekend] tot 2 maart 1996
Unica Zürn: Bilder 1953-1970

Neue Gesellschaft für Bildende Kunst
Berlijn
17 oktober tot 22 november 1998
Museum Bochum
Bochum
10 januari 1999 tot 28 februari 1999
Gerhard Marcks-Haus
Bremen
18 april 1999 tot 30 mei 1999

Groepstentoonstellingen

Documenta; Druckgraphik

Museum Fridericianum
Kassel
11 juli tot 11 oktober 1959

Exposition inteRnatiOnal du Surréalisme

Galerie Daniël Cordier
Parijs
15 december 1959 tot  29 februari 1960

Der Surrealismus

Thunerhof
Thun
19 september tot 22 oktober 1961

Phantastischer Graphik

Galerie Sydow
Frankfurt am Main
zomer 1964

Le Surrealisme, sources-histoire-affinités

Galerie Charpentier
Parijs
1964

Constant Companions

Art Deparment of the University of St. Thomas
Houston
28 oktober 1964 tot 7 februari 1965

Labyrinthe 
Akademie der Bildenden Künste
Berlijn
Oktober  tot november 1966

Traum und Wirklichkeit

Galerie Gmurzynska
Keulen
18 november 1966 tot 15 januari 1967

Ars Phantastica

Schloß Stein

Neurenberg
3 juli tot 1 oktober 1967

Internationale der Zeichnung

Mathildenhöhe
Darmstadt
16 juli tot 10 september 1967

Deutsche Handzeichnungen und Aquarelle

Kunstverein Hannover
22 oktober tot 19 november 1967

Reiche des Phantastischen

Städtische Kunsthalle
Recklinghausen
1968

Malerei des Surrealismus von den Anfängen bis heute

Kunstverein
Hamburg
12 april tot 26 mei 1969

l’Estampe et le Surréalisme

Galerie Vision Nouvelle
Parijs
November 1972

La Part des Femmes dans l’Art Contemporain

Vitry sur Seine
7 maart tot 1 april 1984

La Femme et le Surréalisme

Musée cantonal des Beaux-Arts
Lausanne
21 november 1987 tot 28 februari 1988

Die Surrealisten

Schirn Kunsthalle,
Frankfurt am Main
8 december 1989 tot 12 februari 1990

Les mauvaises frequentations: Quelques-uns des tableaux, 

dessins, objets, sculptures ayant appartenu au Docteur Gaston 

Ferdière

Galerie 1900-2000
Parijs
8 juli tot 30 juli 1992

De Sainte-Anne et d’Ailleurs:
Collection ancienne du Centre d’étude de l’expression

Clinique des maladies mentales et de l’encéphale
Centre hospitalier Sainte-Anne
Université René Descartes
Galerie Saint-Germain
Parijs
28 juni tot 11 juli 2000
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Portraits: de 1905 à nos jours

Collection du Centre d’Etude de l’Expression

Gerealiseerd door Centre d’Etude de l’Expression, 
Centre Hospitalier Sainte-Anne, en
Musée Singer-Polignac
Centre Hospitalier Sainte-Anne
Parijs
21 september tot 6 oktober 2002

La Clé des champs

Galerie nationale du Jeu de Paume
Parijs
9 juli tot 28 september 2003

Primaire l i teratuur

Zürn, Unica (1954) Hexen Texte: Zehn Zeichnungen und 

zehn Anagramm-Texte mit einem Nachwort von Hans 

Bellmer. Berlin:Galerie Springer.
—. [1955-56] Wenn man allein unterwegs ist. [Berlin]: 

Werkstätten der Hochschule für Bildende Künste. 
Met illustraties van Edith Witt.

—. (1957) “Tausend Zaubereien (1956), in Panderma: 

Revue de la fin du monde, nr.1.
—. (1958) “Es war einmal ein kleines (1955)”, in 

Panderma: Revue de la fin du monde, nr.2.
—. (1961) “Man muss die Feste feiern wie sie fallen 

(1955)”, “Und scheert ihr Rosenbaertlein ab II, III, 
IV (1957)”, “Stille Wasser sind tief (1957)”, “Aus 
dem Leben eines Taugenichts (1958)”, “Das ist 
ein Anagrammgedicht (1960)”, in Der Monat, nr.3, 
Heft.154.

—. (1962) Unica Zürn: Dessins - gouaches. Paris: Le Point 
Cardinal. Tentoonstellingscatalogus.

 Voorwoord in geheimschrift van Max Ernst, geen 
paginanummers, drie pagina’s

—. (1964) “Ich weiss nicht, wie man die Liebe macht 
(1959)”, in Quadrum: Revue internationale d’art moderne, 
nr.13.

—. (1967) Oracles et Spectacles: Quatorze poèmes-

anagrammes et huit eaux-fortes. Paris: Éditions 
Georges Visat. Introductie van Patrick Waldberg. 
Frontispice en post-scriptum van Hans Bellmer. 
Introductie en nawoord in Duits en Frans.

—. (1969) Dunkler Frühling. Hamburg: Merlin Verlag. 
Met drie tekeningen van Hans Bellmer.

—. (1970) Sombre Printemps. Paris: Belfond. Vertaald 
door Ruth Henry en Robert Valançay. Frontispice 
van Hans Bellmer.

—. (1971a) “Les messages”, in: La Nouvelle Revue 

Française, nr. 222, pp.76-90.Voorpublicatie van 
L’Homme-Jasmin. Vertaald door Ruth Henry en 
Robert Valancay.

—. (1971b) L’Homme-Jasmin: Impressions d’une malade 

mentale. Paris: Gallimard.
—. (1973) “Unica Zürn: Der Mann im Jasmin”, in: ZET: 

Das Zeichenheft für Literatur und Graphik, Volume 4, 
nr.1, pp.28-35.

—. (1975) (Japanse vertaling van Der Mann im Jasmin). 
Tokio: Misuzu Shobo Verlag. Met foto’s van 
Bellmers werk.

—. (1977a) Der Mann im Jasmin: Eindrücke aus einer 

Geisteskrankheit. Frankfurt am Main, Berlin, Wien: 
Verlag Ullstein.
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femme surréaliste”, nr.14-15, pp.259-260.

—. (1979) “Notities van een bloedarme vrouw”, in 
Chrysallis, nr.4, pp.40-51. Vertaald door Caroline 
Bos-Everts.

—. (1980a) “Sombre printemps”. In Pauvert, Jean-
Jacques (ed.), Anthologie historique des lectures 

érotiques: De Felix Gouin à Emmanuelle. Paris: Editions 
Ramsay, pp.563-564.

—. (1980b) Im Staub des Lebens, dreiundsechzig 

Anagramme. Berlin: Alphëus Verlag.
—. (1981a) Das Weisse mit dem roten Punkt: 
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—. (1981c) “Unica Zurn” (sic), in Le Nouveau Commerce, 

nr. 49, pp.62-95. Bevat “Hexentexte” en “Lettres 
imaginaires”. Vertaald uit het Duits in het Frans 
door Gabrielle Noss.

—. (1981d) “Unica Zurn” (sic), in Transitions, nr. 8, 
décembre. “Anagrammes”, pp.17-45, vertaald 
door Romain, en “Lettres imaginaires”, pp.48-
59, vertaald door Marc Payen en “Admissions 
- Observation - Surveillance”, pp.61-78.

—. (1982a) (Fragmenten), in Courage: Aktuelle 

frauenzeitung, volume 7, nr.3, pp.47-49. 
Fragmenten uit Das Weisse mit dem roten Punk. Berlin: 
Lilith, 1981.

—. (1982b) Unica Zürn: Anagrammes. Uitgegeven door 
Transitions, décembre, pp.1-95. Herziene herdruk 
van het dossier “Unica Zürn” in Transitions (1981); 
met vermelding van “Documents cliniques 
rassemblé par J.-F. Reverzy”, 63 vertaalde 
anagrammen, een extra portretfoto en een 
tekening, en weglating van de “Admissions”.

—. (1983) Donkere lente. Bussum: Agathon. Uit het 
Duits vertaald door Tinke Davids.

—. (1985a) Der Mann im Jasmin. Dunkler Frühling. 
Frankfurt am Main, Berlin, Wien: Verlag Ullstein.

—. (1985b) “Het witte met het rode punt; II.deel”, in 



Bib l iograf ie

309

Bib l iograf ie

310

Museumjournaal. nr.1, pp.10-16. Vertaald door A. 
Biemans en Jacob Groot.

—. (1986a) “Mistake”, in Frénésie: Histoire, psychiatrie, 

psychanalyse, nr.1, “Destin de femmes et folie”, 
pp.75-77. Gecensureerde tekst.

—. (1986b) Das Haus der Krankheiten. Berlin: Brinkmann 
& Bose und Lilith. Fascimile uitgave.

—. (1986c) “Anagramme”, in Literaturmagazin, nr.18, 
pp.110-117.

—. (1987a) De Man in Jasmijn: Indrukken uit een 

geestesziekte. Amsterdam: Meulenhoff. Vertaald 
door Ienne Biemans en Jacob Groot.

—. (1987b) “Unica Zürn (1916-1970)” In Berger, 
Renate “Und ich sehe nichts, nichts als die Malerei”: 

AutobiographischeTexte von Künstellerinnen des 18.-

20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main: Fischer 
Taschenbuch Verlag, pp. 308-312.

—. (1988) Gesamtausgabe: Band 1, Anagramme. Berlin: 
Verlag Brinkmann & Bose.

—. (1989a) Gesamtausgabe: Band 2, Prosa 1. Berlin: 
Verlag Brinkmann & Bose.

—. (1989b) Gesamtausgabe: Band 5, Aufzeichnungen. 
Berlin: Verlag Brinkmann & Bose.

—. (1989c) “In Ambush”. In Black Letters: Unleashed. 
Atlas Anthology, nr.6, London: Atlas Press, 
pp.136-146. Vertaald uit het Duits door Malcolm 
Green.

—. (1990) “Und scheert ihr Rosenbaertlein ab, I-VI”, 
in Schreibheft: Zeitschrift für Literatur, nr.35, pp.157-
158.

—. (1991a) Gesamtausgabe: Band 3, Prosa 2. Berlin: 
Verlag Brinkmann & Bose.

—. (1991b) Gesamtausgabe: Band 4.1, Prosa 3. Berlin: 
Verlag Brinkmann & Bose.

—. (1991c) “Eight Drawings”, “Jottings of an anemic 
Woman”, in Sulfur: A literary bi-annual of the whole 

art, nr.29, pp.72-84 en pp.89-97. Vertaald door 
James Phillips.

—. (1992) Der Mann im Jasmin. Frankfurt am Main-
Berlin: Verlag Ullstein. 

—. (1994a) The Man of Jasmine. London: Atlas Press. 
Vertaald Malcolm Green.

—. et Bellmer, Hans (1994b) Lettres au Docteur Ferdière: 

Réunies, annotées et présentées par Alain Chevrier. Paris: 
Séguier.

—. (1995). In Aus zerstauben Steinen: Texte deutscher 

Surrealisten. Aix-la-Chapelle: Éditions Rimbaud. 
Antologie.

—. (1998a) Gesamtausgabe 4.2: Prosa 4. Berlin: Verlag 
Brinkmann & Bose.

—. (1998b) Unica Zürn: Bilder 1953-1970. Berlin: Verlag 
Brinkmann & Bose.

—. [1998c, laatst bewerkt]. Dark Spring, in Spitting 

Image, nr.1. Themanummer: “Children’s sexuality”. 
Zie http://www.seatopia.com/Spitting.html.

—. (1999a) Gesamtausgabe: Band 4.3, Anmerkungen/Briefe/

Dokumente. Berlin: Verlag Brinkmann & Bose.

—. (1999b) (fragment) “L’Homme-Jasmin” en 
(fragment) “Sombre Printemps”. In Colvile, 
Georgiana. Scandaleusement d’elles: Trente-quatre 

femmes surréalistes, Paris: Jean-Michel Place, 
pp.305-313.

—. (1999c) Notes on Her Last (?) Crisis, in n.paradoxa: 

International feminist art journal, volume 3, pp.66-68. 
Fragment.

—. (2000a) Dark Spring. Cambridge: Exact Change. 
Vertaald door Caroline Rupprecht.

—. (2000b) Vacances à Maison Blanche: Derniers écrits et 

autres inédits. Paris: Joëlle Losfeld. Vertaald door 
Ruth Henry.

—. (2001) Gesamtausgabe: Band 6, Briefe/Dokumente/

Hörfunk. Berlin: Verlag Brinkmann & Bose.

Secundaire l i teratuur

Anoniem (1977) (zonder titel), in Neue Osnabrücker 

Zeitung, 4 Mai. Boekrecensie.
—. (1977) (zonder titel), in Passauer Neue Presse, 11 

Mai. Boekrecensie.
—. (1977) “Welt des Wahns”, in Der Bund, 21 Mai. 

Boekrecensie. 
—. (1977) “Leiden und Freuden einer Schizophrenie”, 

in Heilbronner Stimme, 4 Juni. Boekrecensie.
—. (1977) (zonder titel), in Die Weltwoche, Zürich, 15 

Juni. Boekrecensie.
—. (1977) “Private Krankheit”, in Frankfurter Neue 

Presse, 2 Juli. Boekrecensie.
—. (1977) (zonder titel), in Badener Tagblatt, 9 juli. 

Boekrecensie.
—. H.M. (1977) “Ein Buch für Psychiater”, in Aufbau, 

New York, 23 September. Boekrecensie.
—. M.B. (1985) “Sombre Printemps”, in L’Autre Journal, 

Januar, s.p. Boekrecensie.
—. U.I. (1987) “Anagramm und Analyse: Zürcher 

Veranstaltungen zu Unica Zürn”, in N Z Z, nr.60, 
13 Marz, p.39. Boekrecensie.

—. (1987) (zonder titel), in Tages-Anzeiger, 18 Marz. 
Boekrecensie. Ars Phantastica: Deutsche Kunst 

des magischen Realismus, phantastischen Realismus 

und Surrealismus seit 1945 (1967). Neurenberg: 
Albrecht-Dürer Gesellschaft.

Baier, Lothar (1978) “Rettende Krankheit: Die 
Aufzeichnungen der Malerin Unica Zürn”, in 
Süddeutsche Zeitung, 7-8 januari. Boekrecensie.

Battus (pseudoniem van Brandt Corstius, Hugo) 
(1989) “Slaap Rus, Onder Hemel”, in de Volkskrant, 
10 februari. Column.

Beck, Friederike (1994) Les Jeux à Deux: Die Spiele zu 

Zweit. Film.
Belfond, Pierre (1994) Les pendus de Victor Hugo: Scènes 

de la vie d’un éditeur. Paris: Librairie Arthème 
Fayard, pp.198-203.

Berger, Renate (1987) “Unica Zürn (1916-1970)”. In: 



Bib l iograf ie

311

Bib l iograf ie

312

Berger, Renate (Hg.) “Und ich sehe nichts, nichts als 

die Malerei”: Autobiographische Texte von Künstlerinnen 

des 18.-20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Fischer 
Taschenbuch Verlag, pp.306-307. 

Bertschik, Julia (1997) “Theatralität und 
Irrsinn: Darstellungsformen ‘multipler’ 
Persönlichkeitskonzepte in der 
Gegenwartsliteratur: Zu Texten von Heinar 
Kipphardt, Unica Zürn, Rainald Goetz und 
Thomas Hettche”, in Wirkendes Wort: Deutsche 

Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, volume 
47, nr.3, pp.398-423.

Billeter, Erika et Pierre, José (eds.) (1987) La Femme 

et le Surréalisme, pp.20-21, p.63 en pp.410-414. 
Lausanne: Musée cantonal des Beaux-Arts.

Binet, Catherine (1980) Les jeux de la comtesse Dolingen 

de Gratz. Verfilming van “Dunkler Frühling”.
Biro, Adam et René Passeron (1982). Dictionnaire 

général du surréalisme et de sesenvirons, p.435. 
Fribourg: Office du Livre.

(Bose, Günter) G.B. (1986) (zonder titel) In: 
Zürn,Unica Das Haus der Krankheiten. Berlin: 
Brinkmann & Bose, Lilith, pp.73-75.

Breure, Marnel (1987) Waanzin en wantaal: een literair-

feministies onderzoek naar de waanzinnige tekstpraktijk 

van Unica Zürn. Universiteit van Amsterdam. 
Doctoraalscriptie.

—. (1988a) “De gevaarlijke onwerkelijkheid”, in Lover, 
15, nr.2, pp.76-83.

—. (1988b) “De ene gekte is de andere niet: 
Schrijven tussen waanzin en werkelijkheid” in 
Surplus, januari-februari p.7.

(Brinkmann, Erich) E.B. (1986) (zonder titel) In: Zürn, 
Unica Das Haus der Krankheiten. Berlin: Brinkmann & 
Bose, Lilith, pp. 75-78.

Brügmann, Margret (1991) “De “geoorloofde” 
waanzin: leven en werk van Unica Zürn en Sylvia 
Plath”. In Jansen, Willy en Brinkgreve, Christien 
(eds.), Waanzin en Vrouwen. Amsterdam: Lisse: 
Swets & Zeitlinger, pp.125-141.

Buisson, Françoise (1977) “Portrait d’Unica Zürn”, in 
supplement van Le Nouveau Commerce, nr.38, s.p.

—. (1981) “Introduction”, van “Unica Zürn”, in 
Transition 8, revue trimestrielle, pp.15-16.

—. (1982) (“Introduction” herdrukt). In Unica Zürn: 

Anagrammes, uitgegeven door Transitions, pp.3-4.
—. (1984) “Im Staub des Lebens”, in Die schwarze 

Botin, nr.23, p.21. “Introduction” in het Duits 
vertaald.

Cardinal, Roger (1992) “Surrealism and the Paradigm 
of the Creative Subject”, in Tuchman, Maurice 
and Eliel, Carol S. (eds.) Parallel Visions: Modern 

Artists and Outsider Art. Los Angeles, Princeton, New 
Jersey: Los Angeles: County Museum of Art, 
Princeton University Press, pp.110-112. 

Chevrier, Alain (1994) “Sur l’origine des anagrammes 
d’Unica Zürn”. In Bellmer, Hans Zürn, Unica, Lettres 

au docteur Ferdière: Réunies, annotées et présentées par 

Alain Chevrier. Paris: Nouvelles Éditions Séguier, 
pp.125-143.

Colvile, Georgiana (1999) Scandaleusement d’elles: Trente-

quatre femmes surréalistes, pp.302-313. Paris: Jean-
Michel Place.

Conley, Katharine (1996) “Through the Surrealist 
Looking Glass: Unica Zürn’s Vision of Madness”. 
In Automatic Woman: The Representation of Woman in 

Surrealism, Lincoln, London: University of Nebraska 
Press, pp.79-111.

Dagen, Philippe (2003) “L’art brut et libre sur les ailes 
de la folie”, in Le Monde, 25 juillet p.20. Tentoon-
stellingsrecensie.

Darmstaedter, Robert und Hase-Schmundt, Ulrike 
von (1995) Reclams Künstlerlexikon. Stuttgart: Philipp 
Reclam junior. s.p. Dictionaire.

De Sainte-Anne et d’Ailleurs: Collection du centre d’étude de 

l’expression. Paris: Centre d’étude de l’expression, 
Clinique des maladies mentale et de l’éncéphale, 
Centre hospitalier Sainte-Anne. Tentoonstellings
catalogus.

Delavenne, Patrice (1986) “Unica Zürn ou la folie 
à livre ouvert”, in Frénésie: Histoire, psychiatrie, 

psychanalyse, nr.1, “Destin de femmes et folie”, 
pp.57-73.

Delvaux, Martine (1995) “Unica Zürn et un 
Surréalisme affolant”, in Women in French Studies, 
volume 3, autumn, pp.64-81.

Démeron, Pierre (1985) “Unica Zürn: “Sombre 
Printemps. (Belfond)”, in Marie-Claire, mars. 
Boekrecensie. Deutsche Handzeichnungen und 

Aquarelle, der letzten zwanzig Jahre. (1967) Hannover: 
Kunstverein. Tentoonstellingscatalogus.

Dourthe, Pierre (1999) Bellmer: Le principe de perversion. 
Paris: Jean-Pierre Faur, pp.207-219, pp.275-280, 
p.285. 

Dubois, Anne (de.) (2002) Portraits: de 1905 à nos jours, 
p.8. Tentoonstellingscatalogus.

Eifler, Margret (1991)“Unica Zürn: Surreale 
Lebensbeschreibung”, in Amsterdamer Beiträge 

zur neueren Germanistik, Band 31-33, Amsterdam, 
Atlanta: Rodopi, pp.775-793.

Enard, Pierre (1985) “Sombre Printemps”, in V.S.D., 
11 avril. Boekrecensie.

Eraserhead (1986) “Femme surrealiste”, in Tip, nr.6, 
pp.94-96.

Ernst, Max (1962), (zonder titel). In Unica Zürn: Dessins 

- gouaches. Paris: Le Point Cardinal. Tentoonstel-
lingscatalogus.Voorwoord in geheimschrift, s.p.

Export, Valie (1987) Das Reale und sein Double: Die Körper. 
Bern: Benteli Verlag, pp.4-54.

Felka, Rike (1998) “Desublimation”. In Zürn, Unica, 
Unica Zürn: Bilder 1953-1970, pp.201-207. Berlin: 
Brinkmann & Bose.

—. (2000) “ Unica Zürns letzte Aufzeichnungen”. In: 
Vorläufig Beiseitegelegtes: 4 Studien zu Texten aus dem 



Bib l iograf ie

311

Bib l iograf ie

312

Nachlaß Gertrude Stein, Unica Zürn, Marguertie Duras, 

Walter Benjamin. Berlin: Brinkmann& Bose, pp.71-
89. Herdruk, met enkele toegevoegde passages 
en noten, van “Desublimation”.

Feministische Bibliographie zur Frauenforschung in der 

Kunstgeschichte (1994) Centaurus Verlag: ) Frauen - 
Kunst - Geschichte - Forchungsgruppe Marburg, 
Pfaffenweiler: Dictionaire.

Ferber, Christian (1977) “Der Finsternis 
feindlich: Unica Zürns autobiographisches 
Romanprotokoll”, in Welt des Buches, 23 April.

Ferdière, Gaston (1978) Les mauvaises fréquentations: 

Mémoires d’un psychiatre. Paris: Jean-Claude 
Simoën.

Fonfreide, Marcelle (1981a), (zonder titel). In: Approche 

d’Unica Zürn. Supplement van Le Nouveau Commerce, 
nr.49, s.p. Voorwoord. Tentoonstellingscatalogus. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling in “Le Roi 
des Aulnes” in Parijs.

—. (M.F.) (1981b)(zonder titel), in Le nouveau commerce, 
nr. 49, printemps, pp.60-61.

Franke, Renate (1998) “Wahn der Wirklichkeit”, in 
Berliner Morgenpost, 20 Oktober. Tentoonstellings-
recensie.

Funken, Peter (1999) “Unica Zürn: Retrospektive; 
Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK), 
in Kunstforum International, nr.143, Januar-Februar, 
pp.354-355.

Gerstenberger, Katharina (1991) “And This Madness 
Is My Only Strength: The Lifewriting of Unica 
Zürn”, in a/b: Auto/Biography Studies, volume 6, nr.1, 
pp.40-53.

Green, Malcolm (1994) “Introduction”. In Zürn, Unica 
The Man of Jasmine. London: Atlas Press, pp.7-21.

Groot, Jacob (1987a) “Nawoord”, In Zürn, Unica De 

Man in Jasmijn, Amsterdam: Meulenhoff, pp.119-
126.

—. (1987b) “Geletterde gekte”, in Avenue, oktober, 
p.165. Boekaankondiging.

Henric, Jacques (2000) “La langue du bordel dans la 
philosophie”, in Art Press, nr.259, p.59.

Henry, Ruth (1977a) “Begegnung mit Unica (Zürn)”. 
In Zürn, Unica Der Mann im Jasmin: Eindrücke aus einer 

Geisterskrankheit. Frankfurt am Main, Berlin,Wien: 
Verlag Ullstein, pp.196-209.

—. [1977b] “Le printemps noir d’Unica”, in Obliques, “La 
femme surréaliste”, nr.14-15, pp.255-260.

—. (1977c ) “Der Mann im Jasmin: Aufzeichnungen 
über eine Geisteskrankheit”, Norddeutscher 
Rundfunk. Typocript. Radiouitzending, 5 Juli.

—. (1983) “Rencontre avec Unica Zürn”, in Documents, 
volume 39, nr.5, pp.99-114. Franse vertaling van 
“Begegnung mit Unica (Zürn)”.

—. (1985) “Rencontre avec Unica”. In: Zürn, Unica 
Sombre Printemps. Paris: Belfond. Franse vertaling 
van “Begegnung mit Unica (Zürn)”.

—. (1991) “My Encounter with Unica”, in Sulfur: A 

literary bi-annual of the whole art, nr. 29, pp.67-71. 
Vertaald uit het Frans door Judd D. Hubert.

—. (1998) “Unica Zürn, la femme qui n’était pas 
la poupée”. In: Colvile, Georgiana et Conley, 
Katharine (eds.) La Femme s’entête: La part du féminin 

dans le surréalisme. Paris: Lachenal en Ritter, 
pp.223-231.

—. (2000) “Présentation”. In Zürn, Unica Vacances à 

Maison Blanche: derniers écrits et autres inédits, Paris: 
Joëlle Losfeld, pp.7-11.

Herrmann, Lucie (1990) Unica Zürn. Film.
Hilmes, Carola (2002) “Zeigen = und erzählen: 

Texte, Bilder und wie sie zusammengehören: 
Überlegungen zu den Arbeiten von Unica 
Zürn”, in Arcadia: Zeitschrift für vergleichende 

Literaturwissenschaft, volume 37, pp.67-84.
Höcker, Carla (1977) “Ein Krokodill bewacht den 

Himmel: zu Unica Zürns “Der Mann im Jasmin: 
Aufzeichnungen einer Wahnsinnigen”, in 
Hannoversche Allgemeine, 18 Juni. Boekrecensie.

Hubert, Renée Riese (1988) “Portrait d’Unica Zürn 
en anagramme”, in Pleine Marge: cahiers de littérature, 

d’arts plastique & de critique, nr.7, juin 1988, pp.60-
72. 

—. (1991) “Unica Zürn and Hans Bellmer”, in Sulfur: A 

literary bi-annual of the whole art, nr.29, pp.98-104.
—. (1994) “Self-Recognition and Anatomical 

Junctures: Unica Zürn and Hans Bellmer”. In: 
Magnifying Mirrors: Women, Surrealism, & Partnership. 
Lincoln, London: University of Nebraska Press, 
pp.141-171.

Huston, Nancy, Journal de la creation. Paris: Éditions du 
Seuil, pp.204-220.

2.Internationale der Zeichnung (1967) Darmstadt: 
Mathildenhöhe. Tentoonstellingscatalogus.

Irigaray, Luce (1985) “Une lacune natale”, in Le 

Nouveau Commerce, Paris, nr.62-63, pp.41-47. 
Nederlandse vertaling in: Renaissance: Drie teksten 

van Luce Irigaray vertaald en becommentarieerd. 
Amsterdam: Perdu, 1990, pp.34-40.

Jentzsch, Cornelia (1998) “Orakel und Spektakel: 
Die Zeichnungen Unica Zürns: Vogelartige und 
katzenhafte Wesen, Fabeltiere, Gesichter”, in 
Berliner Zeitung, nr.244. Tentoonstellingsrecensie.

Joris, Pierre “A Note On Translating Unica Zürn’s 
Anagrammatic Poems”, in Sulfur: A literary bi-annual 

of the whole art, nr.29, 1991, pp.87-88.
Kempker, Kerstin (1991) Teure Verständnislosigkeit: 

Die Sprache der Verrücktheit und die Entgegnung 

der Psychiatrie. Berlin: Peter Lehmann 
Antipsychiatrieverlag.

Knapp, Wolgang (1998) “Surrealistischer Kontext und 
Rezeption”. In Zürn, Unica Unica Zürn: Bilder 1953-

1970. Berlin: Brinkmann & Bose, pp.209-211.
Kousbroek, Rudy (1984) “Een spel voor verliezers”. In 

De logologische ruimte: Opstellen over taal. Amsterdam: 
Meulenhoff, pp.28-32.



Bib l iograf ie

313

Bib l iograf ie

314

Koval, Alexander (1974) Daten en Halluzination “im 

Dienst der Revolution II, pp.1-14. Ongepubliceerd. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling “Hans 
Bellmer-Unica Zürn” in de galerie Werner Kunze, 
Berlijn.

Krechel, Ursula (1992) “Die geheimnisvolle Unruhe 
hinter den Wörtern: zur Gesamtausgabe der 
Texte von Unica Zürn”, in Süddeutsche Zeitung, 
nr.14, 18-19 januari, p.4. Boekrecensie.

Krichbaum, Jörg und Zondergeld, Rein A. (1979) 
Künstlerinnen: Von der Antike bis zu Gegenwart. Köln: 
DuMont Buchverlag, p.321.Dictionaire.

Kuhlbrodt, Detlef (1998) “Heimsuchungen: Unica 
ist eine andere”, in Taz, 4 November. Tentoon-
stellingsrecensie. Le Surréalisme: sources-histoire-

affinités, Galerie Charpentier, 1964. s.p.
 Tentoonstellingscatalogus.
Lebrun, Annie (1977) Lâchez tout. Paris: Le Sagittaire. 

pp.53-54.
Levèque, J.J-. (zonder titel), in Nouvelles Littéraires, 11 

juin 1981.
Lichtenstein, Therese (2001) Behind Closed Doors: The 

art of Hans Bellmer. Berkeley, Los Angeles, Londen: 
University of California Press, pp.68-69, pp.166-
167, p.174.

Littler, Margaret (1997) “Madness, Misogyny and the 
Feminine in Aesthetic Modernism: Unica Zürn 
and Claire Goll”. In: Robertson, Eric and Vilain, 
Robert (eds.), Yvan Goll - Claire Goll: Texts and Contexts. 
Amsterdam, Atlanta: Rodopi, pp.153-173.

Lutz, Helga (1999) Schriftbilder und Bilderschriften: Zum 

Spiel mit den Grenzen von Text, Zeichnung und Schrift 

in den Arbeiten Unica Zürns. Berlin: Humboldt-
Universität. Proefschrift.

Maaren, Nelleke van (1985) “Alles eindigt tenslotte in 
papier”, in: Museumjournaal, nr.1, pp.2-8.

—. (1987) “Wanneer de negen tot zes geworden is: 
de krankzinnige logica van Unica Zürn”, in NRC 

Handelsblad, 18 december. Boekrecensie.
Mahon, Alyce (1997) “Zürn, Unica: German artist and 

writer, 1916-1970”. In Gaze, Delia (ed.) Dictionary 

of Women Artists, volume 2. London, Chicago: 
Fitzroy Dearborn Publishers, pp.1483-1485.

—. (1999) “Twist the Body Red: The Art and 
Lifewriting of Unica Zürn” en “Introduction: Notes 
on Her Last (?) Crisis”, in n.paradoxa: International 

feminist art journal, volume 3, pp.56-65.
Malerei des Surrealismus: Von den Anfängen bis heute. (1969). 

Hamburg: Kunstverein.
Mandiargues, André Pieyre de (1967) (zonder titel). 

In Critiquettes. Montpellier: Éditions Fata Morgana, 
s.p. Herdruk van tekst ter gelegenheid van Zürn 
tentoonstelling in 1956.

 —. (1971) “Savoir-vivre”, in La Nouvelle Revue Française, 
nr. 222 , juin, pp. 72-75. Voorpublicatie inleiding 
van Zürn, Unica (1971) L’Homme-Jasmin. Paris: 
Gallimard.

—. “Les Femmes surréalistes”. In Billeter, Erika 
et Pierre, José (eds.) La Femme et le Surrealisme. 
Lausanne: Musée cantonal des Beaux-Arts, 
pp.8-9.

—. Zie geselecteerde bibliogafie.
Marshall, Jennifer Cizik (2000) “The Semiotics of 

Schizophrenia: Unica Zürn’s Artistry and Illness”, 
in Modern Language Studies, volume 30, nr.2, pp.21-
31.

Masse-Rouquette, Jacqueline (1979) “Femme et 
surréalisme”, in L’Evolution psychiatrique, volume 44, 
nr.1, pp.79-96. Themanummer: “Surréalisme et 
psychiatrie”.

Menck, Clara (1977) “Topographie einer Hölle: Unica 
Zürns “Der Mann im Jasmin/ Eindrücke einer 
Geisteskrankheit”, in Frankfurter Allgemeine, 18 
August. Boekrecensie.

Meyer, Eva (1984) “Befleckte Empfängnis”. In 
Versprechen: Ein Versuch ins Unreine. Basel, Frankfurt 
am Main: Stroemfeld/Roter Stern, pp.15-21.

—. (1998) “Die neue Blickrichtung”. In Zürn, Unica, 
Unica Zürn: Bilder 1953-1970. Berlin: Brinkmann & 
Bose, pp.9-12.

Meynard, J.A. (1995) “Unica Zürn”, in Nervure: Journal 

de Psychiatrie, volume 8, nr.5, pp.61-64.
Morgenroth, Inge (1981) “Unica Zuern”. In: Zürn, 

Unica (1981) Das Weisse mit dem roten Punkt: 

Unveröffentlichte Texte und Zeichnungen. Berlin: Lilith 
Verlag, pp.197-209.

—. (I.M.) (1986) (zonder titel). In: Zürn, Unica (1986) 
Das Haus der Krankheiten. Berlin: Brinkmann & Bose, 
Lilith, pp.71-73.

Morlang, Werner (1997) “Die Einzige und ihr 
Eigentum”, in Du: Europäische Kunstzeitschrift, nr.12, 
p.8.

Morrien, Rita (1996) “Unica Zürn”. In Weibliches 

Textbegehren bei Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer 

und Unica Zürn. Würzburg: Königshausen en 
Neumann, pp.157-221.

Nagel, C.V. (1977) “In den Netzen des Wahnsinns: 
Autobiographischer Roman der Berliner Malerin 
Unica Zürn”, in Aachener Volkszeitung, 1 oktober. 
Boekrecensie.

Orenstein, Gloria Feman (1983) “Towards a Bifocal 
Vision in Surrealist Aesthetics”, in Trivia: A Journal of 

Ideas, nr.3, pp.70-87.
Paul, Wolgang (1977) “Der Berliner Autorin 

Unica Zürn öffnete sich eine phantastisch-
surrealistische Welt: “Der Mann im Jasmin” 
bot einer Frau unserer Zeit Gelegenheit zur 
Selbstdarstellung”, in Berliner Morgenpost, 5 August.

Pelz, Annegret. (1995) “Karten als Lesefiguren 
literarischer Räume”, in German Studies Review, 
volume 18, nr.1, pp.115-129. 

Pierre, José (1976) DuMonts Kleines Lexikon des 

Surréalismus. Köln: Dumont, p.161. Dictionaire.
—. (1987) “Le “problème de la femme” dans le 



Bib l iograf ie

313

Bib l iograf ie

314

surréalisme.” In: Billeter, Erika et Pierre, José 
(eds.) La Femme et le Surréalisme. Lausanne: Musée 
cantonal des Beaux-Arts, pp.32-63.

Rabain, Jean-François (1977a) “Zu Unica Zürn: “Der 
Mann im Jasmin”. In: Zürn, Unica (1977) Der 

Mann im Jasmin: Eindrücke aus einer Geisterskrankheit. 
Frankfurt am Main. Berlin,Wien: Verlag Ullstein, 
pp.188-195. Vertaald door Donald Watts 
Tuckwiller.

—. [1977b] “Les anagrammes d’Unica Zürn”, in 

Obliques, “La femme surréaliste”, nr.14-15, 
pp.261-264.

—. (1980) “Démembrement de la figure: chez 
Bellmer, Zürn, Schreber”, in Confrontation, nr.4, 
pp.13-16.

—. [1986-1987] Quelques roses pour Unica Zurn (sic), 16 
pagina’s. Ongepubliceerd.

—. (1998a) “Sublimation et identifications croisées: 
Les “jeux à deux” de Hans Bellmer et d’Unica 
Zurn (sic)”, in Revue française de psychanalyse, volume 
62, nr.4, pp.1247-1264.

—. (1998b) “Quelques roses pour Unica Zürn”. In: 
Colvile, Georgiana et Conley, Katharine (eds.) La 

Femme s’entête: La part du féminin dans le surréalisme. 
Paris: Lachenal & Ritter, pp.233-251. Tekst van 
dit artikel komt niet overeen met tekst van het 
ongepubliceerde artikel “Quelques roses pour 
Unica Zurn (sic)” van Rabain.

Rambures, Jean-Louis de (1972) “Un animal doué de 
déraison”, in L’Express, 7-13 Février, pp.87-88.

Reichart, Manuela (1983) “Im Staub des Lebens: 
Unica Zürn: Texte und Zeichnungen”, in Die Zeit, 
nr.13, 25 März. Boekrecensie.

Reiche des Phantastischen.(1968) Städtische Kunsthalle 
Recklinghausen Tentoontstellings-catalogus. s.p.

Reverzy, Jean-François [1977] “Mais personne ne 
vient...”, in Obliques, “La femme surréaliste”, nr.14-
15, pp. 261-263.

—. (1981) “L’irrecevable”, in Transitions, nr.8, p.60.
—. (1982) “L’irrecevable”. In: Unica Zürn: Anagrammes. 

Paris: Transitions, p.81.Herziene versie.
Rickels, Laurence A. (1998) “Die Prüfung Unica 

Zürns”. In Zürn, Unica Unica Zürn: Bilder 1953-1970. 
Berlin: Brinkmann & Bose. pp.193-198.

Rotzoll, Christa (1977) Nach einer ruhigen Nacht der 
Sprung in den Tod”, in Die Welt, 24 April.

Rupprecht, Caroline (1999) Subject to Delusions: 

Narcissism in Sigmund Freud, Henriette Hardenberg, Djuna 

Barnes and Unica Zürn. New York: City University. 
Proefschrift.

—. (2000) “Translator’s Introduction”. In: Zürn, Unica 
Dark Spring. Cambridge: Exact Change, pp.1-31.

Samoyault, Tiphaine (2000) “La dernière année”, in 
Quinzaine littéraire, nr.787, p.9.

Saulier, René de (1956) “Unica Zurn (sic) (Galerie Le 
Soleil dans la Tête)”, in La nouvelle Nouvelle Revue 

Française, année 4, nr.46, 1 octobre 1956, p.165.

Saxe, Cornelia [1998] “Unica Zürn”. In Jürgs, Britta 
(Hg.) Oh große Ränder an meiner Zukunft Hut!: Portraits 

surrealistischer Künstlerinnen und Schrifstellerinnen. 
Berlin: AvivA Verlag, pp.162-193.

Schlocker, Georges (1982) “Die Sehnsucht nach 
dem Wunder”, in Neue deutsche Hefte: Beiträge zur 

europäischen Gegenwart, volume 29, nr.4, pp.779-
784.

Schneider, Franziska (1979) Unica Zuern: Zu ihrem 

Leben und Werk. Zürich: Universität Zürich. 
Lizentiatsarbeit.

—. (1987) “Indem ich alle Hoffnung auf Wärme 
aufgebe, morde ich die Kälte”, in Tages-Anzeiger, 4 
März, p.11, p.13.

Scholl, Sabine (1990) Fehler Fallen Kunst: Zur 

Wahrnehmung und Re/Produktion bei Unica Zürn. 
Frankfurt am Main: Anton Hain. Athenäums 
Monografien Literaturwissenschaft, Band 97.

—. (1992 ) “Jemand näht! Bist du das?” - Unica 
Zürn”, in Literaturmagazin, nr.30, pp.85-95.

Schwarz, Arturo (1989) Die Surrealisten. Frankfurt am 
Main: Gabriele Mazzota, p.426. Tentoonstellings-
catalogus.

Sello, Gottfried (1967) “Hans Bellmer - Unica Zürn”, 
in “Kunstkalender”, in Die Zeit, 19 Mai 1967. 
Tentoonstellingsrecensie.

Somot, Blandine (1996) “Emouvante Unica 
Zürn”, in La quinzaine littéraire, nr.687, p.20. 
Tentoonstellingrecensie.

Stern, Sheila (1977) “Breakdown gang”, in Times 

Literary Supplement, 14 October. Boekrecensie.
Suleiman, Susan Rubin (1990) Subversive Intent: 

Gender, Politics, and the Avant-Garde. Cambridge, 
Massachusetts, London: Harvard University 
Press, p.26, p.27, p.30 en p.31.

Suss, Sigrid (1977) “Schizophrenie: Erfahrungen 
einer Betroffenen”, in Rheinische Post, Düsseldorf, 
10 September. Boekrecensie.

Sylvain, Romain [1977] “Le livre du non reel”, in 
Obliques, “La femme surréaliste”, nr.14-15, 
pp.265-266.

Thevenon, Patrick (1985) “L’enfant, l’amour et la 
mort”, in L’Expres, 22 février. Boekrecensie.

Thumshirn, Werner (1977) “Ein unheimlicher Hunger 
nach Wahnsinn”, in Münchner Merkur, 10-11 
September. Boekrecensie.Traum und Wirklichkeit 
(1966). Köln: Galerie Gmurzynska. Tentoon-
stellingscatalogus.

Ujvary, Liesl (1985) “Unica Zürns Lebensrätsel”. In: 
Gerstl, Elfriede (Hg.) eine frau ist eine frau ist eine 

frau...:  Autorinnen über Autorinnen. Wien: Promedia, 
pp.103-123.

Unica Zürn: Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen - Hans 

Bellmer: im Studio: Druckgraphik, Zeichnungen. (1967) 
Hannover: Galerie Dieter Brusberg.Tentoon-

 stellingscatalogus.
Vogelaar, Jacq F. (1985) “Wonen in een anagram”, in 



Bib l iograf ie

315

Bib l iograf ie

316

De Groene Amsterdammer, 24 april, pp.10-11.
Waldberg, Patrick (1967) “Unica et sa propiété”. In 

Zürn, Unica Oracles et Spectacles, Paris: Éditions 
Visat. Voorwoord. 

—. [ca. 1976] “Unica Zurn (sic): L’Alerte écarlate”. 
In: Les Demeures d’Hypnos, [Paris]: Éditions de la 
Différence, p.357. Herdruk van voorwoord (1967).

—. (1977) “A propos d’Unica Zürn”, in Obliques, “La 
femme surréaliste”, nr.14-15, p.260.

Webb, Peter and Short, Robert (1985) Hans Bellmer. 
London, Melbourne, New York: Quartet Books, 
p.172, p.173, pp. 216-221, p.232, p.233, 
pp.248-250, p.252, pp.256-262, p.263 en p.267.

Weber, Marielène “Unica Zürn”. In De Sainte-Anne 

et d’Ailleurs: Collection ancienne du Centre d’étude 

de l’expression/Clinique des maladies mentales et de 

l’encéphale/Centre hospitalier Sainte-Anne, p.66. 
 Tentoonstellingscatalogus.
Weigel, Sigrid (1987a) “Wäre ich ein Mann, hätte 

ich aus diesem Zustand vielleicht ein Werk 
geschaffen”: Unica Zürn”. In: Stephan, Inge, 
Venske, Regula und Weigel,  Sigrid (Hrsg.) 
Frauenliteratur ohne Tradition?: Neun Autorinnenporträts. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 
pp.243-277.

—. (1987b) “Hans Bellmer Unica Zürn; 
Junggesellenmaschinen und die Magie des 

 Imaginären”. In: Stephan, Inge und Weigel, Sigrid 
(Hrsg.) Weiblichkeit und Avantgarde, Berlin, Hamburg: 
Argument-Verlag, pp.187-230. 

Weinhold, Ulrike (1992) “Leere und Wucherung: 
Bemerkungen zur weiblichen Phantasie in 
literarischen Zeugnissen des späten 19. und des 
beginnenden 20. Jahrhunderts”, in Neophilologus: 

An international journal of modern and mediaeval language 

and literature, volume 76, nr.1, pp.90-100.
Whitford, Margaret (1994) “Woman With Attitude: 

Margaret Whitford on the conservatism of Luce 
Irigaray’s views on the woman artist”, in Women’s 

Art Magazine, nr.60, pp.15-17.
Winter, Mona (1984) “Automatische 

Schwertlilienfelder: ein Versuch, dem 
Unvollendeten in Unica Zürns Anagrammen, 
Prosa-Texten und Zeichnungen zu begegnen”, in 
Die schwarze Botin, nr.23, pp.18-20.

Wysocki, Gisela von (1977) “Ich habe oft eine 
furchtbare Lust nach verbotenen Augen!”, in Die 

schwarze Botin, Berlin, nr.5, pp.17-21.
—. (1980) “Weiblichkeit als Anagramm: Unica Zürn”. 

In Die Fröste der Freiheit: Aufbruchsphantasien. Frankfurt 
am Main: Syndikat, pp.37-54.

—. [1987] Die Mechanik des Zufälligen: Unica Zürn (1916-

1970). Ongepubliceerd.
Zanger, Marion de (1990) “En als het nu eens een 

leugen is dat liefde een zegen is ... (Unica Zürn)”. 
In: Irigaray, Luce Renaissance: Drie teksten van Luce 

Irigaray, vertaald en becommentarieerd. Amsterdam: 

Uitgeverij Perdu, pp.90-113.
—. (1993) “Ich habe oft eine furchtbare Lust nach 

verbotenen Augen … (Unica Zürn)”, in 
 Akt, volume 17, nr.4, pp.17-22. 
—. (1993) “Uncas: Unica Zürn”, in Lust en Gratie, nr.40, 

jaargang 10, pp.121-133.
—. (1999) “Le paradis artificiel: the Imagination of the 

Surrealist and “Schizophrenic” 
 Author and Artist Unica Zürn (1916-1970)”. In: 

Reinink, Wessel en Stumpel, Jeroen Memory and 

Oblivion: Proceedings of the XXIXth International Congress 

of the History of Art held in Amsterdam, 1 - 7 September 

1996, pp.997-1005.

Geselecteerde bibl iograf ie

Andersen, Hans Christian (1928) Andersens Märchen. 
Berlin: Gefion Verlag. Vertaald door L. Tronier 
Funder.

Andreasen, N.C. (1987) “Pre-Valence Rates in 
Writers and Their First-Degree Relatives”, in 
American Journal of Psychiatry, volume 144, nr.10, 
pp.1288-1292.

—. and Glick, I.D.(1988) “Bipolar affective disorder 
and creativity: implications and clinical 
magement”, in Comprehensive Psychiatriy, 29, 
pp.207-217.

Arp, Jean (1960) Vers le blanc infini. Paris: Georges 
Leblanc. Gedicht en acht etsen.

Arp (1962) Paris: Musée national d’art moderne. 
Tentoonstellingscatalogus.

—. (1966) Jours effeuillés: Poèmes, essais, souvenirs 1920-

1965. Paris: Gallimard. Voorwoord van Marcel 
Jean.

—. (1986) Onze dagelijkse droom: Gedichten. Amsterdam: 
Meulenhoff. Vertaald uit het Duits en Frans door 
Laurens Vancrevel.

Artaud, Antonin (1938) Le théatre et son double. Paris: 
Gallimard.

—. (1947) Van Gogh ou le suïcide de la société. Paris: 
Kéditeur.

 —. [1977] Nouveaux écrits de Rodez: Lettres au docteur 

Ferdière, 1943-1946 et autres textes inédits, suivis de Six 

lettres à Marie Dubuc, 1935-1937. Paris: Gallimard. 
Voorwoord Antonin Artaud. Presentatie en noten 
van Pierre Chaleix.

—. (1982) Het theater van de wreedheid. Amsterdam: 
Meulenhoff. Vertaald door Simon Vinkenoog.

—. (1990) Van Gogh: De zelfmoordenaar door de 

maatschappij. Leiden: Plantage - Gerards & 
Schreurs.

Aurelius, Marcus Antoninus (1949) Zelfbespiegelingen. 
Amsterdam en Antwerpen: Wereldbibliotheek. 
Vertaald en ingeleid door Nicolaas Johannes van 
Suchtelen. Tweede herziene editie.

Avalon, Arthur (pseudoniem voor Sir John Woodroffe) 



Bib l iograf ie

315

Bib l iograf ie

316

(1959) La Puissance du Serpent: Introduction au 

Tantrisme. Lyon: Paul Derain. Vertaald uit het 
Engels door Charles Vachot. Voorwoord van Jean 
Herbert.

—. Zie Woodroffe, John.
Baatsch, Henri-Alexis (1993) Henri Michaux: Peinture et 

poésie. Paris: Hazan.
Bader, Alfred en Navratril, Leo (1976) Zwischen Wahn 

und Wirklichkeit: Kunst, Psychose, Kreativität. Luzern, 
Frankfurt am Main: Bucher.

Barondes, Samel H. (1995) Moleküle und Psychosen: 

Der biologische Ansatz in der Psychiatrie. Heidelberg, 
Berlin, Oxford: Spektrum Akademischer Verlag. 
Uit het Engels vertaald door Marianne Mauch.

Barthes, Roland (1964) “La métaphore de l’oeil”. In: 
Essais Critiques. Paris: Éditions du Seuil.

Bataille, Georges (1927) Anus solaire Galerie Simon. 
Met drogenaaldetsen van André Masson.

—. (onder pseudoniem Lord Auch) (1944) l’Histoire 

de l’oeil, Séville: Ed. K. Met gravures van Hans 
Bellmer. Datering en uitgever en zijn eveneens 
fictief. Uitgegeven in 1947.

—. (1961) Les larmes d’Eros. Paris: Jean-Jacques 
Pauvert.

—. (1965) Madame Edwarda. Paris: Éditions Georges 
Visat. Met twaalf gravures van Hans Bellmer.

—. (1985) Madame Edwarda, in De Revisor, nr.2, pp.50-
54. Vertaald door Jan Versteeg.

Beauvoir, Simone de (1984) “Vrouwen en creativiteit: 
Lezing gehouden in Japan, 1966”. In Francis, 
Claude en Gontier, Fernande (eds.) Wij vrouwen: 

Teksten over emancipatie en feminisme. Hilversum: 
Goossens, pp.100-123.

Bellmer, Hans. (1934) Die Puppe. Paris: Henri Parisot.
—. (1936) La Poupée. Paris: G.L.M. (Guy Lévis-Mano). 

Vertaald door Robert Valançay.
—. et Hugnet, Georges (1939) Œillades ciselées en 

branche. Paris: Jeanne Bucher.
—. (1944) Zie Bataille, Georges.
—. et Éluard, Paul (1949) Les Jeux de la Poupée. Paris: 

Éditions Premières.
—. (1953) Die Puppe. Berlin: Galerie Springer. Herdruk 

van de 1934 uitgave; is exact hetzelfde als die 
van 1934, behalve dat de voorkant niet van 
satijn- maar van marmerpapier is. De datum: 
1953 staat niet vermeld.

—. (1954) “Nachwort”. In Zürn, Unica (1954) Hexen 

Texte. Berlin: Galerie Springer. s.p. 
—. (1957) L’Anatomie de l’Image: Petit anatomie de 

l’inconscient psychique ou l’anatomie de l’image. Paris: 
Le Terrain vague, 1957.

—. (1959) Friedrich Schröder Sonnenstern. In Boite 

alerte: Missives lascives : Exposition interRnatiOnale 

du Surréalisme 1959-1960. Paris: Galerie Daniel 
Cordier, p.9. Tentoonstellingscatalogus.

—. (1962) Die Puppe: 1.Die Puppe 2.Die Spiele der Puppe 

3.Die Anatomie des Bildes. Berlin: Gerhardt Verlag. 

L’Anatomie de l’Image vertaald door Alexander Koval.
—. (1965) zie Bataille, Georges.
—. (1966) zie Grall, Alex.
—. (1967) “Post-scriptum”. In Zürn, Unica (1967) 

Oracles et Spectacles: Quatorze poèmes-anagrammes 

et huit eaux-fortes. Paris: Édition Georges Visat, 
pp.45-46.

—. (1973) Zie Jouffroy, Alain.
Belton, Robert J. (1995) The beribboned bomb: The Image 

of Woman in Male Surrealist Art. Calgary: University of 
Calgary Press.

Berger, Renate (1985) “Pars pro toto: Zum Verhältnis 
von künstlerischer Freiheit und sexueller 
Integrität”. In: Berger, Renate und Hammer-
Tugendhat, Daniela (Hrsg.) Der Garten der Lüste: Zur 

Deutung des Erotischen und Sexuellen bei Künstlern und 

 ihren Interpreten. Köln: DuMont Buchverlag, 
pp.150-199.

Berger, Diane en Lisa (1991) We heard the Angels of 

Madness: One Family’s Struggle with Manic Depression. 
New York: William Morrow.

Bertelé, René (ed)(1963) Henri Michaux: Une étude, un 

choix de poèmes et une bibliographie par René Bertelé, 

un manuscrit, des inédits, des dessins et des peintures. 
Paris: Editions Pierre Seghers. Eerste uitgave in 
1957. Herziene en uitgebreide editie.

Billeter, Erika et Pierre, José (eds.) (1987) La Femme 

et le Surréalisme. Lausanne: Musée cantonal des 
Beaux-Arts. Tentoonstellingscatalogus.

Boite Alerte: Missives lascives (1959) Tentoonstellingscata
logus van de Exposition interRnatiOnale du Surréalisme 

1959-1960. Paris: Galerie Daniel Cordier
Boujut, Pierre (1971) “Pour en finir avec le jugement 

d’autrui”, in La tour de feu, cahier 112, pp.202-217. 
Themanummer: “Antonin Artaud: la santé des 
poètes”. Herdruk van La tour de feu (1959) met 
toevoeging.

Bourdieu, Pierre (1994) De regels van de kunst: Wording 

en structuur van het literaire veld. Amsterdam: Van 
Gennep. Vertaald door Rokus Hofstede.

Bousquet, Joë (1969) Correspondance: Texte établi et 

présenté par Suzanne N. André. Paris: Gallimard.
Brand-Claussen, Bettina (1996) “The Collection of 

Works of Art in the Psychiatric Clinic, Heidelberg 
- from the Beginnings until 1945”. In: Beyond 

Reason: Art and Psychosis: Works from the Prinzhorn 

Collection. London: Hayward Gallery, pp.7-23. 
Tentoonstellingscatalogus.

Bréchon, Robert (1959) Michaux. Paris: Gallimard.
Breton, André (1922) “Interview du Professeur 

Freud”, in Littérature, nr.1 (1922), p.19.
—. (1928) Nadja. Paris: Gallimard.
—. (1932) Les Vases communicants. Paris: Gallimard
—. (1933a) “Le Message automatique”, in Minotaure, 

nr.3-4, pp.55-65. 
—. et Paul Éluard (1933b) “Enquête”, in Minotaure, 

nr.3-4, pp.101-116.



Bib l iograf ie

317

Bib l iograf ie

318

—. (1937) L’Amour fou. Paris: Gallimard.
—. (1948) “L’Art des fous, la clé des champs”, in 

Cahiers de la Pléiade, nr.6, pp.101-103. Herdrukt 
in: La Clé des Champs (1953), Paris: Sagittaire, 
pp.224-234, in Le Surréalisme et la peinture (1965), 
Paris: Gallimard, pp.313-316 en in La Clé des 

Champs (1967), [Paris]: Jean-Jacques Pauvert, 
pp.270-274.

—. (1962) Manifestes du surréalisme. Paris: Jean-
Jacques Pauvert.

—. (1963) Nadja. Paris: Gallimard. Herziene editie.
—. (1964) Nadja. Paris: Gallimard. Herziene editie in 

paperback.
—. (1965) Le Surréalisme et la Peinture. Paris: Gallimard. 

Nieuwe herziene en gecorrigeerde editie.
—. (1965) “Fata morgana”. In Signe ascendant. Paris: 

Gallimard, 1968. 
—. (1966) Anthologie de l’humour noir. Paris: Jean-

Jacques Pauvert. Herziene uitgave.
—. (1980) Nadja. Amsterdam: Meulenhoff. Vertaald 

door Laurens Vancrevel en Renée de Jong-
Belinfante. Herdruk van de eerste druk in 1973.

—. (1982) “Surrealistisch manifest (1924)”. In 
Drijkoningen, F. en Fontijn, F. Historische avantgarde: 

Programmatische teksten van het Italiaans Futurisme, 

het Russisch Futurisme, Dada, het Constructivisme, het 

Surrealisme en het Tjechisch Poëtisme. Amsterdam: 
Huis aan de drie grachten, pp.286-314.

—. (1991a) L’Amour fou. Paris: Gallimard. Herdruk van 
de eerste editie in 1937.

—. (1991b) André Breton: La beauté convulsive. Paris: 
Musée national d’art moderne, Centre Georges 
Pompidou. Tentoonstellingscatalogus.

—. (1992) Manifestes du surréalisme. Paris: Gallimard. 
—. (1994) Nadja. Parijs: Gallimard. Herdruk van de 

herziene uitgave in 1964.
Brugger, Ingried, Gorsen, Peter und Schröder, Klaus 

Albrecht (eds.) (1997) Kunst und Wahn. Wien, Köln: 
Kunstforum/Dumont.

Bryson, Norman (1994) “Art in Context”. In (eds) 
Bal, Mieke en Boer, Inge de. The point of the theory: 

Practices of cultural analysis. Amsterdam: Amsterdam 
University Press.

Carrington, Léonora (1946) En bas: Précédé d’une lettre à 

Henri Parisot. Parijs: Éditions de la Revue Fontaine.
—. (1959) “Une lettre de Léonora Carrington”. In Boite 

alerte: Missives lascives : Exposition interRnatiOnale du 

Surréalisme 1959-1960, Galerie Daniel Cordier, p.81. 
Tentoonstellingscatalogus.

Cassou, Jean (1962) (zonder titel). In: Arp. Paris: 
Musée national d’art moderne. 

 Voorwoord in tentoonstellingscatalogus.
Catalogue de la collection de l’Art Brut (1971). Paris: 

Publications de la Compagnie de 
 l’Art Brut.
Chadwick, Whitney. (1985) Women Artists and the 

Surrealist Movement. Boston: Little, Brown and 

Company.
—. (1998) Mirror Images: Women, Surrealism, and Self-

Representation. Cambridge: Mass.: MIT Press.
Chaleix. Pierre (1971) “Le petit matin d’Austerlitz”, 

in La tour de feu, cahier 112, pp.146-149. 
Themanummer: “Antonin Artaud: la santé des 
poètes”. Herdruk met toevoeging van La tour de 

feu (1959).
Chasseguet-Smirgel, Janine (1964) Recherches 

psychanalytiques nouvelles sur la sexualité féminine. 
Paris: Payot.

Chevrier, Alain (ed.) (1994) Hans Bellmer Unica Zürn, 

Lettres au docteur Ferdière: Réunies, annotées et 

présentées par Alain Chevrier. Parijs: Nouvelles 
Editions Séguier. Zie ook primaire literatuur; Zürn 
(1994b).

Cioran, Emil (1986) “Die Leidenschaft des 
Erschöpften”. In Michaux, Henri In der Gesellschaft 

der Ungeheuer. Frankfurt am Main: S. Fischer 
Verlag.

Colvile, Georgiana (1996) “Filles d’Hélène, soeurs 
d’Alice: Mythes de la femme surréaliste, mis(e) 
à nu par elle-même”. In Chénieux-Gendron, 
Jacqueline et Vadé, Yves (eds.) Pensée mythique et 

surréalisme. Paris: Lachenal & Ritter, pp. 245-262.
Cooper, James Fenimore (1981) De laatste der 

Mohicanen. Bussum: Van Holkema & Warendorf. 
Antwerpen: Standaard. Vertaald door Paul 
Schultink.

Dalí, Salvador (1930) La Femme visible. Paris: Éditions 
Surréalistes.

—. (1933) “Interprétation Paranoïaque-critique 
de l’Image obsédante “L’Angélus” de Millet: 
nouvelles considérations générales sur le 
mécanisme du phénomène paranoïaque du point 
de vue surréaliste”, in Minotaure, nr.1, pp.65-67.

—. (1939) Declaration of Independence of Imagination and 

Man’s Right to His own Madness. New York.
—. (1979) “Het dagboek van een genie: mei 1952, 

juli 1952, augustus 1952, mei 1953, mei 
1956, september 1956”. In Mijn leven als genie. 
Amsterdam: Arbeiderspers, pp.189-262.

Danchin, Laurent (1988) Jean Dubuffet. Lyon: La 
Manufacture.

Delay, Jean et Volmat, Robert (1963) Malerei und 

Chemotherapie. Basel, New York: Karger.
—. [1968] Madness and its Aesthetic Expression. Basel: 

Karger.
Dequeker, Jean. (1948) Monographie d’un psychopathe 

dessinateur: Étude de son style. Rodez. Proefschrift.
Dourthe, Pierre (1999) Bellmer: Le principe de perversion. 

Paris: Jean-Pierre Faur.
Dubuffet, Jean (1963a) Art brut. Livre d’entrée: Acquisations 

à partir de 1962. Manuscript. 
 Collection de l’Art Brut, Lausanne.
—. (1963b) Registre constitué le Avril 1963. Manuscript. 

Collection de l’Art Brut, Lausanne.



Bib l iograf ie

317

Bib l iograf ie

318

—. (1967a) “Place à l’incivisme”. In: L’Art brut, Paris: 
Musée des arts décoratifs. Tentoonstellings-
catalogus.

—. (1967b) Prospectus et tous écrits suivants. Paris: 
Gallimard. Deel 1 en 2. Verzameld en 
gepresenteerd door Hubert Damisch. 

Jean Dubuffet Rétrospective: Peintures, sculptures, dessins. 
(1985) Paris: Fondation Maeght.Tentoon-
stellingscatalogus.

Duprey, Jean-Pierre (1950) Derrière son double, suivi de 

Spectreuses. Paris: Le Soleil Noir. In 1964 herdrukt.
Durrell, Lawrence (1990) Henri Michaux: Poète du parfait 

solipsisme. Paris: Fata Morgana. Vertaald door F.J. 
Temple.

Éluard, Paul (1924) “Le Génie sans miroir”, in Feuilles 

libres, nr.35, pp.301-308. Herdrukt in Œuvres 

complètes (1968), deel 2, Paris: Gallimard, pp.785-
792. 

—. (1933b) Zie Breton, André.
—. (1945) Souvenirs de la maison des fous. Paris: Vrille. 

Met tekeningen van Gérard Vulliamy.
—. (1949) zie Bellmer, Hans.
—. (1973) Lettres à Joë Bousquet. Paris: Les Editeurs 

Français Réunis. Voorwoord en noten van Lucien 
Scheler.

—. (1984) Lettres à Gala 1924-1948. Paris: Gallimard. 
Samengesteld en geannoteerd door Pierre 
Dreyfus.

Ernst, Max (1962) Zie Secundaire literatuur.
—. (1970) Écritures. Paris: Gallimard.
Étiemble, René (1967) “En relisant Lao-Tseu”, in La 

nouvelle Revue Française, nr.171, pp.457-476.
Feenstra (Gerbrand) (1997), “Ervaringen veranderen 

de hersenen”, in de Volkskrant, 4 oktober 1997, 
p.3w. Interview Nancy Andreasen.

Ferdière, Gaston (1937) L’érotomanie: Illusion délirante 

d’être aimé. Paris: Doin. Proefschrift.
—. et J. Vie (1939) “Appel en faveur d’un musée 

psychopathologique”, in Annales Médico-

Psychologiques, volume 1, p.130.
—. (1947a) “Introduction à la recherche d’un style 

dans le dessin des schizophrènes”, in:Annales 

Médico-Psychologiques, année 105, tome II, juin, 
pp.35-43.

—. (1947b) “Les dessins schizophréniques leur 
stéréotypies vraies ou fausses”, in: Annales Médico-

Psychologiques, année 105, tome II, pp.95-100.
—. (1948a), “Le style des dessins schizophréniques: 

Ils sont bourrées”, in: Annales Médico- psychologiques, 

année 106, tome I, pp 430-434.
—.(1948b) “Le style des dessins schizophréniques: 

la symétrie et l’equilibre”, in: Annales  Médico-

Psychologiques, année 106, tome I, pp. 434-437.
—. (1950) “La Main du dessinateur schizophrène 

(1) en marge de l’exposition d’art 
psychopathologique”, in Journal du 1e Congres 

Mondial Psychiatre, jeudi 21 septembre.

—. (1967) “Point de vue d’un psychopathologue”, 
in La nouvelle revue française, année 15, nr. 174, 
pp.1283-1286.

—. (1971a) “J’ai soigné Antonin Artaud”, in La tour 

de feu, cahier 112, pp.24-33. Themanummer: 
“Antonin Artaud: La santé des poètes”. Herdruk 
van La tour de feu (1959) met toevoeging.

—. (1971b) “Addendum du 31 octobre 1971”, in La 

tour de feu, cahier 112, pp.34-36. Themanummer: 
“Antonin Artaud: la santé des poètes”. Herdruk 
met toevoeging van La tour de feu (1959).

—. (1976) “L’oeuvre de Philippe B. Fellmer”. In 
Psychopathologie de l’Expression: Une collection 

iconographique internationale. Volume 23. [Basel]: 
Sandoz.

—. (1978) Les mauvaises fréquentations: Mémoire d’un 

psychiatre. Paris: Jean-Claude Simoën. Met 
medewerking van Jean Queval.

Foucault, Michel (1976) De orde van het vertoog. Meppel: 
Boom. Vertaald door C.P. Heering-Moorman.

Freud, Sigmund (1911) “Psychoanalytische 
Bemerkungen über einen autobiographisch 
beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia 
paranoides)”, in Jahrbuch für psychoanalytische und 

psychopathologische Forschungen, volume 3, pp.9-68.
—. (1925) Die Traumdeutung. [s.l]: Internationaler 

Psychoanalytischer Verlag.
—. (1987) De droomduiding: Psychoanalytische Duiding 

2/3. Amsterdam, Meppel: Boom. Vertaald door 
Thomas Graftdijk.

Gachnang, Johannes (1996) “Chaos, Wahnsinn”. 
In: Gachnang, Johannes, Hess, Ewa und 
Tobler, Konrad, Chaos, Wahnsinn: Permutationen der 

zeitgenössischen Kunst. Basel, Frankfurt am Main: 
Stroemfeld, pp.19-30.

Germer, Stefan (1995) “Ich weiß überhaupt nicht, 
was meine Weiblichkeit ist und wie sie fließen 
würde: Ein Interview mit Linda Nochlin”, in Texte 

zur Kunst, 5 Jahrgang, nr.50, pp.85-93.
Giedion-Welcker, Carola (1957) Hans Arp. Stuttgart: 

Verlag Gerd Hadje.
Giono, Jean (1941) Pour saluer Melville. Paris:Gallimard.
Gorsen, Peter (1980) Kunst und Krankheit: Metamorphosen 

der ästhetischen Einbildungskraft. Frankfurt am Main: 
Europäische Verlagsanstalt.

—. (1997) Zie Brugger, Ingried.
Grall, Alex (ed.) (1966) Les Dessins de Hans Bellmer. 

Parijs: Denoël. Présentation Constantin Jelenski.
Graves, Robert (1948) The White Goddess: A  historical 

grammar of poetic myth. London: Faber and Faber.
Grazie, Marie Eugenie della (1916) Das Buch der Liebe. 

Berlin.
Gruyter, W. Jos de (1942) Quetzalcoatl: De mythe van den 

gevederden slangengod.’s Gravenland: De Driehoek.
Haenlein, Carl (1984) Hans Bellmer: Photographien. 

Hannover: Kestner-Gesellschaft.Tentoonstellings
catalogus.



Bib l iograf ie

319

Bib l iograf ie

320

Held, Dr. René R. (1973) L’Œil du psychanalyste: 

Surréalisme et surréalité. Paris: Petite Bibliothèque 
Payot.

Hell, Victor (1987) “Jean Arp et Hans Prinzhorn: 
Expression, “Bild-Nerei”, “Gestaltung””, in: Mélusin: 

Cahiers du Centre de Recherches sur le Surréalisme, nr.9. 
Paris: Éditions L’Age d’ Homme, pp.185-199.

Heraclitus (1987) Heraclitus: Fragmenten. Vertaald en 
toegelicht door J. Mansfeld. Amsterdam: Polak & 
Van Gennep.

Huisstede, Peter van [1992] De Mnemosyne beeldatlas 

van Aby M. Warburg. Proefschrift. Rijksuniversiteit 
Leiden.

Isou, Isodore (1970) “Antonin Artaud torturé par les 
psychiatres: Les ignobles erreurs de 

André Breton, Tristan Tzara, Robert Desnos et 
Claude Bourdet dans l’affaire de l’internement 
d’Artaud”, in Lettrisme, nr.13, pp.7-130.

Israëls, Han (1980) Schreber: Vader en Zoon. Dissertatie, 
Universiteit van Amsterdam.

 I Tjing: Het boek der veranderingen. (1995) Deventer: 
Uitgeverij Ankh-Hermes. Eerste druk in 1953.

Jamison, Kay Redfield (1995) “Manic-Depressive 
Illness and Creativity: Does some fine madness 
plague great artisits? Several studies now show 
that creativity and mood disorders are linked”, in 
Scientific American, volume 272, nr.2, pp.46-51.

Jones, Amelia (1994) Postmodernism and the En-Gendering 

of Marcel Duchamp. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Jouffroy, Alain (1959) “Henri Michaux: Je me perds 
de façon très douloureuse”, in Arts, nr.746, p.29.

—. [1960] Hans Bellmer. Chicago: Copley Foundation.
—. (1961) Henri Michaux. Paris: Georges Fall.
—. (1965) “Lettre rouge”. In Duprey, Jean-Pierre La fin 

et la manière. Paris: Le soleil noir.
—. (1973) Les anagrammes du corps. Paris: Éditions 

Visat. Met 10 gravures van Hans Bellmer.
Jung, Carl.G. (1996) The Psychology of Kundalini Yoga: 

Notes of the seminar given in 1932. Princeton: 
Princeton University Press. Geredigeerd door 
Sonu Shamdasani.

Krauss, Rosalind E. (1993) The Optical Unconscious. 
Cambridge, London: The MIT Press.

Kristeva, Julia (1994) “Het geluk der begijnen”. 
In Vandenbroeck, Paul Hooglied: De beeldwereld 

van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, 

vanaf de 13de eeuw. Brussel: Vereniging voor 
Tentoonstellingen [van het] Paleis voor schone 
Kunsten. Tentoonstellingscatalogus.

Lacan, Jacques, Levy-Valensi, J. et Migault, Pierre 
(1931) “Ecrits inspirés: Schizographie”, in 

 Annales Médico-Psychologiques, 89, pp.508-22.
Lacan, Jacques. (1932) De la Psychose paranoïaque dans 

ses rapports avec la personnalité. Proefschrift.
—. (1932) “Remarques psychoanalytiques sur 

l’autobiographie d’un cas de paranoïa 

 (Dementa paranoids)”, in Revue Française de 

Psychanalyse, tome V, nr.1. Herdruk in Cinq 

Psychanalyses.Paris: P.U.F, pp.264-324.
—. (1933) “Le Problème du Style et la conception 

psychiatrique des formes paranoïaques de 
l’expérience”, in Minotaure, première année, nr.1, 
pp. 59-60.

—. “Motifs du Crime Paranoïque: Le Crime des 
sœurs Papin”, in Minotaure, première année, nr.3-
4, pp.25-28.

—. [1981] Psychose: (Le cas du président Schreber): 

séminaire 1955-1956, [Paris: Schamans].
Lao-tzu (1991) Te-Tao Ching: Een nieuwe vertaling, 

gebaseerd op de recent ontdekte Ma-wang-tui teksten. 
Utrecht, Antwerpem: Uitgeverij Kosmos. Vertaald 
door professor Robert G. Henricks. Met een 
voorwoord bij de Nederlandse vertaling van dr. 
B.J, Mansvelt Beck.

Lascault, Gilbert (1978) Figurées, défigurées: Petit 

vocabulaire de la féminité représentée. [s.l.]: Inedit. 
Série “Esthétique”.

Laszlo, Carl (1959) “De mens is niets”, in Panderma, 
nr.4, sp. Deze Nederlandse versie staat naast de 
Duitse versie “Nichts ist der Mensch.”

—. (1981) Ferien am Waldsee: Erinnerungen eines 

Überlebenden. Bonn: Expanded Media Editions. 
Herdruk van eerste uitgave in 1955.

Latremoliere, Jacques (1971) “J’ai parlé de dieu 
avec Antonin Artaud”, in La tour de feu, cahier 112. 
Themanummer: “Antonin Artaud: La santé des 
poètes”, pp.75-106.

Lautréamont, Le comte de (pseudoniem van Isidore 
Lucien Ducasse) (1958) Les Chants deMaldoror. 
Paris: Livre club du libraire. Met “Présentation” 
van Philippe Soupault.

—. (1962) De zangen van Maldoror. Amsterdam: de 
Bezige Bij. Vertaald door C.N. Lijsen.

Lawrence, D.H. (1974) Three Novellas: The Fox, The 

Ladybird, The Captain’s Doll. Penguis Books. Eerste 
uitgave in 1923.

—. (1987) The Plumed Serpent: Quetzalcoatl. Cambridge, 
New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: 
Cambridge University Press. Eerste uitgave in 
1926.

Legge, Elisabeth M. (1989) Max Ernst: The Psychoanalytic 

Sources. Ann Arbor en London: UMI Research 
Press.

Lemaitre, Maurice (1970) “Qui est le docteur 
Ferdière”, in Lettrisme, nr.13, pp.131-148.

Ludwig, Arnold M. (1995) The Price of Greatness: 

Resolving the Creativity and Madness Controversy. New 
York, London: The Guilford Press. 

Mabille, Pierre (1940) Le miroir du merveilleux. Paris: 
Sagittaire. 

—. (1946) “A propos de “en bas” de Léonora 
Carrington”, in Fontaine, nr.46, pp.626-630.

MacGregor, John M. (1989) The Discovery of the Art of the 



Bib l iograf ie

319

Bib l iograf ie

320

Insane. Princeton: Princeton University Press.
Maclagan, David (1995) “Outsider Art: the Prodigal 

with Itchy Feet”, in Kunstlicht, jaargang 16, nr.3-4, 
pp.4-8. Themanummer: “De ontdekking van het 
onbewuste”.

Malausséna, Marie-Ange (1971) “Affaire Antonin 
Artaud: Ce qu’il faut savoir”, in La tour la feu, cahier 
119, pp. 49-59.

Mandiargues, André Pieyre de (1967) zie Secundaire 
literatuur.

—. (1979) Le trésor cruel de Hans Bellmer. Paris: Le 
Sphinx.

—. (1983) Aimer Michaux. [Montpellier]: Fata Morgana.
Martin, Jean-Pierre (2003) Henri Michaux. Paris: 

Gallimard.
Matthews, John H. (1982) Surrealism, Insanity, and Poetry. 

Syracuse, New York: Syracuse University Press.
Melville, Herman (1989) Moby Dick. Utrecht en 

Antwerpen: Uitgeverij L.J.Veen. Oorspronkelijke 
uitgave in 1851.

Michaux, Henri (1923) “Reflexions qui ne sont pas 
étrangères à Freud”, in Le Disque Vert, volume 2, 
nr.3, pp.149-151.

—. (1945) Un Barbare en Asie. Paris: Gallimard. 
—. (1946) Epreuves, exorcismes (1940-1944). Paris: 

Gallimard.
—. (1948) Nous deux encore. Paris: J. Lambert.
—. (1949) A Barbarian in Asia. New York: New 

Directions. Vertaald door Sylvia Beach.
—. (1950a) Tranche de savoir: Suivie de Secret de la situation 

politique. Paris: Librairie “Les Pas perdu”. Illustratie 
van Max Ernst.

—. (1950b) Passagen. Esslingen: Bechtle. Vertaling 
van Passages (1950). Met voorwoord van Max 
Bense.

—. (1952) Cas de folie circulaire. New York: [uitgever 
onbekend]. Verzameling artikelen van Michaux die 
eerder in Le Disque Vert waren gepubliceerd.

—. (1954a) “Quelques jours de ma vie chez les 
insectes”. In Face aux Verrous. Paris: Gallimard.

—. (1954b) Dichtungen. Esslingen: Bechtle. Voorwoord 
van André Gide. Vertaald door Kurt Leonhard.

—. (1956) Misérable miracle: La Mescaline. Monaco: 
Éditions du Rocher. Met 48 tekeningen van de 
auteur.

—. (1957) L’Infini turbulent. Paris: Mercure de France.
—. (1959) Paix dans le brisements. Paris: Éditions Karl 

Flinker. 
—. (1961) Connaissance par les gouffres. Paris: Gallimard.  
—. (1963a) Plume: Précédé de Lointain intérieur. Paris: 

Gallimard. Herziene en gecorrigeerde uitgave. 
Eerste uitgave in 1938.

—. (1963b) Passages (1937-1963). Paris: Gallimard. 
Herziene en uitgebreide uitgave. Eerste uitgave 
in 1950.

—. (1966) Les grandes épreuves de l’esprit. Paris: 

Gallimard.
—. (1967) Connaissance par les gouffres. Paris: Gallimard. 

Nieuwe herziene en gecorrigeerde editie. Eerste 
uitgave in 1961.

—. (1972b) Verschijningen. Amsterdam: Meulenhoff. 
Vertaald door Laurens Vancrevel.

—. (1981) Chemins cherchés Chemins perdus. Paris: 
Gallimard.

—. (1985) Ecuador: Een reisjournaal. Utrecht, Antwerpen: 
Uitgeverij L.J.Veen. Vertaald door Ernst van 
Altena.

—. (1986) In der Gesellschaft der Ungeheuer: Ausgewählte 

Dichtungen. Frankfurt am 
Main: S. Fischer Velag. Vertaald door E.M. Cioran.
Miller, Henry (1991) The Cosmological Eye. New York: 

New Directions. Eerste uitgave in 1937.
—. (1974) Zwarte Lente. Amsterdam: De Bezige Bij. 

Vertaald door John Vandenbergh.
—. (1981) Doe wat ge wilt: Brieven aan Anaïs Nin. 

Amsterdam: Peter van der Velden. Vertaald door 
John Vandenbergh.

Morgenthaler, Walter (1921) Ein Geisteskranker als 

Künstler. Bern: Ernst Bircher.
—. (1992) Madness and Art: The Life and Works of Adolf 

Wölfli. Nebraska: University of Nebraska Press. 
Vertaling van Ein Geisteskranker als Künstler met een 
introductie en noten van H. Aaron, M.D. Esmann 
en Elka Spoerri.

Navratil, Leo (1965) Schizophrenie und Kunst: Ein Beitrag 

zur Psychologie des Gestaltens. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag.

 —. (1966) Schizophrenie und Sprache: Zur Psychologie 

der Dichtung. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag.

—. (1976) Zie Bader, Alfred.
—. (1996) Schizophrenie und Kunst. München: Frankfurt 

am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. Herziene 
en gecorrigeerde uitgave. Eerste uitgave in 1965.

Nerval, Gérard de (1855) Aurélia: Ou le Rêve et la Vie. 
Paris: [uitgever onbekend]

—. (1986) De legende van Salomo’s tempel: De geschiedenis 

van de Koningin van de Morgen en van Soliman Vorst der 

Geesten. Zoest: Christofoor. Vertaald door J.C. 
Ebbinge Wubben.

—. (1994) Aurelia: Of de Droom en het Leven. Amsterdam:
Uitgeverij Voetnoot. Vertaald door Menno 
Wigman. Neuve Invention: Collection d’œuvres 

apparentées à l’art brut (1988). Lausanne: 
Publications de la collection de l’art brut.

Nietzsche, Friedrich [1959] Die fröhliche Wissenschaft. 
München: Wilhelm Goldmann Verlag.

—. [s.a.; Band 7526] Also sprach Zarathustra: Ein Buch 

für alle und keinen. München: Wilhelm Goldmann 
Verlag. 

—. (1969) Ecce Homo: Hoe iemand wordt, wat hij is. 
Amsterdam: De Arbeiderspers. Vertaald door Pé 



Bib l iograf ie

321

Bib l iograf ie

322

Hawinkels.
—. (1976) De vrolijke wetenschap. Amsterdam: de 

Arbeiderspers. Vertaald door Pé Hawinkels.
Nin, Anaïs (1967) The Journals of Anaïs Nin: 1934-1939. 

London: Peter Owen.
—. (1969) The Journals of Anaïs Nin: 1939-1944. London: 

Peter Owen.
Nochlin, Linda (1991) Women, Art, and Power and Other 

Essays. London: Thames and Hudson. Obliques 
[1977], “La femme surréaliste”, nr.14-15. Paris: 
Éditions Borderie.Themanummer.Obliques [1979], 
“Hans Bellmer”, “numéro spécial”. Paris: Éditions 
Borderie.

Ouvry-Vial, Brigitte (1989) Henri Michaux: Qui êtes-vous? 
Lyon: La Manufacture.

Paulhan, Jean (1992) Choix de lettres 1937-1945: 

Traité des jours sombres. Tome II, Paris: Gallimard. 
Samengesteld door Dominique Aury en Jean-
Claude Zylberstein.

—. (1996), Choix de lettres 1946-1968: Le don des langues. 
Tome III, Paris: Gallimard. Idem.

Paz, Octavio (1974) Zonnesteen: Voorafgegaan door Adelaar 

of Zon? En gevolgd door drie essays. Amsterdam: 
Meulenhoff. Vertaald door Laurens van Crevel.

Péret, Benjamin (s.d.) Livre de Chilám Balám de Chumayel. 
Paris: Édition Denoël. Vertaald en gepresenteerd 
door Benjamin Péret.

Perrault, Charles (1975) “Blauwbaard”. In Sprookjes van 

moeder de gans. Wageningen: L.J. Veen.
Ploeg, Hans van der (1991) “Dwalen tussen 

jubelzang en doodsangst”, in de Volkskrant, 28 
september. Auteur is psychiater; boekrecensie.

—. (1992) “De stilte en de storm: De “negatieve 
symptomen” na een schizofrene psychose”, in 
NRC Handelsblad, 31 december, p.3. Boekrecensie. 

Plokker, Johannes Herbert (1962) Geschonden beeld: 

Beeldende expressie bij schizophrenen. ’s Gravenhage, 
Paris: Mouton & Co.

—. (1963) Le créateur schizophrene. Den Haag/La Haye: 
Mouton. Vertaald uit het Nederlands door Joseph 
Gabel en Eddy Treves.

—. (1964) Artistic self-expression in mental disease: The 

shattered image of schizophrenics. London: Skilton. 
Vertaald uit het Nederlands door Ian Finlay.

Pollock, Griselda and Orton, Fred (1996) Avant-gardes 

and Partisans reviewed. Manchester, New York: 
Manchester University Press.

Praz, Mario (1988) The Romantic Agony. Oxford, New 
York: Oxford University Press. Vertaald uit het 
Italiaans door Angus Davidson. Herdruk van 
tweede editie (1970), met voorwoord van Frank 
Kermode.Oorpronkelijke uitgave (1930) La carne, la 

morte e il diavolo nelle letteratura romantica.
Prinzhorn, Hans (1922) Bildnerei der Geisteskranken: 

Ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der 

Gestaltung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
—. (1984) Expressions de la folie. Paris: Gallimard.

Rank, Otto (1907) Der Künstler: Ansätze zu einer Sexual-

Psychologie. Wien: Heller.
—. (1913) “Eine noch nicht beschriebene Form des 

Ödipus-Traumes”, in Internationale Zeitschrift für 

Ärztliche Psychoanalyse, Jahrgang 1, pp.151-156.
—. (1925) Der Doppelgänger: Eine psychoanalytische Studie. 

Leipzig: Internationaler Psychoanalytischer 
Verlag.

Rave-Schwank, Maria (1967) “Hans Prinzhorn und 
die Bilnerei der Geisteskranken”. In Bildnerei der 

Geisteskranken aus der Prinzhorn-Sammlung. Galerie 
Rothe Heidelberg, pp.7-9. Tentoonstellings-
catalogus.

Réage, Pauline (pseudoniem van Aury Dominique) 
(1954) Histoire d’O. Paris: Jean-Jacques Pauvert.

Réja, Marcel (1907) L’art chez les fous: Le dessin, la prose, 

la poésie. Paris: Société du Mercure de France.
—. (1994) L’art chez les fous. Herdruk. Nice: Z’éditions. 

Met voorwoord van Pierre Vermeersch en 
inleiding van Fabienne Hulak.

Rey, Jean-Dominique (1994) Henri Michaux: Rencontre. 
Creil: Dumerchez.

Richter, Hans (1964) DADA-Kunst und Antikunst. Köln: 
Verlag M. DuMont Schauberg.

Röske, Thomas (1995) Der Arzt als Künstler: Ästhetik 

und Psychotherapie bei Hans Prinzhorn (1886-1933). 

Bielefeld: Aisthesis Verlag.
—. (1997) “ Schizophrenie und Kulturkritik: Eine 

kritische Lektüre von Hans Prinzhorns “Bildnerei 
der Geisteskranken””. In: Brugger, Ingried, 
Gorsen, Peter und Schröder, Klaus Albrecht 
(eds.) Kunst und Wahn. Wien, Köln: Kunstforum/
Dumont, pp.255-265.

Rothe, Wolfgang (1967) “Zur Vorgeschichte 
Prinzhorns”. In Bildnerei der Geisteskranken aus der 

Prinzhorn-Sammlung. Galerie Rothe Heidelberg, 
pp.17-42. Tentoonstellingscatalogus.

Ruusbroec, Jan van (1977) De verhevenheid van 

de geestelijke bruiloft: Of de innige ontmoeting met 

Christus. Amsterdam, Tielt: Uitgeverij Lannoo. 
Oorspronkelijke tekst met juxta-hertaling in 
modern Nederlands door dr. Lod. Moereels s.j.

Salden, Hubert (1997) “Antonin Artaud, Wols: Un Art 
autre”. In Brugger, Ingried, Gorsen, Peter und 
Schröder, Klaus Albert Kunst &Wahn. Wien, Köln: 
Kunstforum und DuMont Buchverlang, 1997, 
pp.343-353.

Sass, Louis, A. (1992) Madness and Modernism: Insanity 

in the Light of Modern Art, Literature and Art. New York: 
Harper Collins Publishers.

Schade, Sigrid (1987) “Der Mythos des “Ganzen 
Körpers”: Das Fragmentarische in der Kunst des 
20. Jahrhunderts als Dekonstruktion bürgerlicher 
Totalitätskonzepte”. In: Barta, Ilsebill, Breu, Zita, 
Hammer-Tugendhat, Daniela, Jenni, Ulrike, 
Nierhaus, Irene und Schöbel, Judith (Hrsg.) Frauen 

. Bilder: Männer . Mythen. Berlin: Dietrich Reimer 



Bib l iograf ie

321

Bib l iograf ie

322

Verlag, pp. 239-260.
Schmitt, Patrice (1980) “De la psychose paranoïque 

dans ses rapports avec Salvador Dalí”. In Salvador 

Dalí: Rétrospective 1920-1980. Paris: Centre Georges 
Pompidou, Musée National d’Art Moderne. 
Tentoonstellingscatalogus.

Schreber, Daniel Paul (1903) Denkwürdigkeiten eines 

Nervenkranken, nebst Nachträgen und einem Anhang über 

die Frage: “Unter welchen Voraussetzungen darf eine für 

geisteskrank erachtete Person gegen ihren erklärten Willen 

in einer Heilstat festgehalten werden? Leipzig: Mutze.
Schröder, Klaus, Albrecht (1997) “Vorwort”. In 

Brugger, Ingried, Gorsen, Peter und Schröder, 
Klaus Albert, Kunst & Wahn. Wien, Köln: 
Kunstforum und DuMont Buchverlang, pp.11-15. 
Tentoonstellingscatalogus.

Schwarz, Arturo (1980) Man Ray. München: Rogner & 
Bernard GmbH & Co.

Schwarz, Sanford (2003) “Wölfli’s Empire”, in The New 

York Review, 29 May, pp.8-10.
Soupault, Philippe (1958) “Présentation”. In Le comte 

de Lautréamont, Les Chants de Maldoror. Paris: Livre 
club du libraire.

Spaniol, Susan (2001) “Art and mental illness: Where 
is the link”, in The Arts in Psychotherapy, nr, 28, 
pp.221-231.

Spector, Jack J. [1973] The Aesthetics of Freud: A 

Study of psychoanalysis and Art. New York: Praeger 
Publishers.

Spies, Werner (1991) Max Ernst Collages: The Invention of 

the Surrealist Universe. New York: Harry N. Abrams.
Tapié, Michel (1952) Un art autre: Où il s’agit de nouveaux 

dévidages du reel. Paris: Gabriel-Giraud et fils.
Thévoz, Michel (1986) “Dubuffet, Collector of Art 

Brut”. In Jean Dubuffet & Art Brut. Venezia: Inverso. 
Tentoonstellingscatalogus.

—. (1988) “La collection “Neuve Invention”. In Neuve 

Invention. Lausanne: 
 Collection de l’art brut, pp.5-9.
Trotet, François (1992) Henri Michaux: Ou la sagesse du 

Vide. Paris: Albin Michel. 
Vaessen, Marie Louis J. (1957) Psychische aspecten van 

de insuline-coma-therapie. Alkmaar: N.V. P.O.A. Twee 
delen. Proefschrift.

Vinchon, Jean (1924) L’art et la folie. Paris: Librairie 
Stock.

—. (1950) L’art et la folie. Paris: Librairie Stock. 
Herziene editie.

Volmat, Robert (1956) L’ Art psychopathologique. Paris: 
Presses Universitaires de France.

—. [1968] zie Delay, Jean.
Waldberg, Patrick (1976) “ L’ecorcheur ecorché 

(1963) ”. In: Les demeures d’hypnos. Paris: 
 Edition la Différence, pp. 343-355.
—. (1965) Surrealism. London: Thames and Hudson.
—. Zie ook Secundaire literatuur.
Webb, Peter and Short, Robert (1985) Hans Bellmer. 

London, Melbourne, New York: Quartet Books.
Weber, Marieliène (1984) “Prinzhorn: l’homme, la 

collection, le livre”. In: Prinzhorn, Hans 
 Expressions de la folie. Paris: Gallimard, pp.1-41.
Wiart, Claude (1967) Expression Picturale et 

Psychopathologie: Essai d’analyse et d’automatique 

documentaires. Paris: Éditions Doin. Voorwoord 
door Robert Volmat.

—. (1969) Zie Volmat, Robert.
Wittkower, Rudolf and Wittkower, Margot (1963) 

Born under Saturn: The Character and Conduct of Artists: 

A documented History from Antiquity to the French 

Revolution. New York: Random House.
Woodroffe, John. (1974) The Serpent Power: Two works on 

the Laya-yoga. Madras: Ganesh & Company. Tiende 
editie. Eerste uitgave in 1918. Zie Avalon, Arthur.

Wols 1913-1951: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen (1973). 
Berlin: Nationalgalerie. Tentoonstellingscatalogus.



324



324

Summary

A Terrible Desire for Forbidden Eyes: Unica Zürn (1916-1970) in Her Cultural Context constitutes a 

new perspective on Zürn’s work and life. Zürn’s visual art, poems and prose make 

an idiosyncratic connection with the domains of visual art, literature, art theories and 

theories about ‘art and madness’. These had a strong impact on her and in her work; 

to these fields she affiliated herself and her work in a constant process of attraction, 

adoption, reservation, transformation and resignation.

Unica Zürn was born in Berlin, in 1916. From 1954 onward she lived in France, 

where she moved in with Hans Bellmer in Paris, the surrealist artist who was her 

senior by fifteen years and who would be her life-long partner. She created drawings, 

especially pen and ink drawings, gouaches, paintings, etchings, lithos, anagram 

poems and prose.

Unica Zurn’s most well known piece of work is The Man of Jasmine: Impressions from 

a Mental Illness. In this autobiographical book she describes her experiences with 

madness and her stays in psychiatric hospitals. The book appeared posthumously 

in 1971 in French translation, in 1977 in the original German edition and in 1994 in 

English translation. The general familiarity of the public with her mental crises and 

her suicide influenced the reception of Zürn’s literary and visual art. One associates 

Zürn’s life and work (almost) solely with madness and women’s problems.

The scholarly and public reception of Zurn is dominated by psychiatric and 

psychoanalytic analyses. These approaches deploy the tactic of highlighting 

Zürn’s mental disorder or explaining the causes of her psychical instabilities. These 

approaches can be problematic when it comes to building models for understanding 

Zürn’s visual and literary work, because both the psychoanalytic and psychiatric 

models presume that the art and literature of Unica Zürn reflect her madness or 

psychical problems. Such approaches are limiting because they focus principally on 

her mental status as a woman, and her personal conditions rather than targeting the 

work itself and the cultural historical aspects of her work. 

Zürn’s artistic milieu was characterized by an extreme preoccupation with the 

exploration of the unconscious by psychiatrists as well as artists. There was a unique 

bond between them, one of cooperation and interaction. All were eager to disclose 

the unconscious through many methods: by using the practice of écriture automatique, 

by attaining a trance or causing a psychotic state of mind, by bearing witness to 

these experiences, by writing about the work and art of madmen, by collecting their 
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texts and images, and by exhibiting them. The utmost secrets concerned psychosis. 

With the help of the writings and images of the psychotics, which were considered 

as extreme examples of écriture automatique creations, Zurn and her contemporaries 

tried to reveal the unknown universe of the unconscious. The desire for these images 

and knowledge was medical, philosophical and aesthetic. Unica Zürn relied on this 

specific art scene and reacted against it.

A Terrible Desire for Forbidden Eyes: Unica Zürn (1916-1970) in Her Cultural Context consist of 

six chapters, which each of one marks a period and a way of seeing.

The introduction gives an account of the historical research perspective, of the 

view that the visual art and literature of Unica Zürn is - besides great art - a unique 

and important cultural historical document. The introductions also proposes the belief 

that Zürn’s art is not a mirror image of its creator, nor an expression of her mental 

state. This art concept correlates with psychoanalytical and psychiatric research 

perspectives that dominate the Zürn reception. However, my dissertation considers  

this approach as a constructed art concept, which is especially pertinent to the artistic 

milieu of Unica Zürn as it was taking shape. It did so in radical and revolutionary art 

and in the aesthetic theories of artists, psychiatrists and psychoanalysts in the images 

and writing of outsiders. The introduction also gives an account of the premise that 

Unica Zürn had to be considered as a subject with agency, one who was in dialog 

with her cultural and historical context.

The second chapter comprises a historiography of the Zürn reception with the 

emphasis on interpretations of Zürn’s visual art. It shows that Zürn was considered 

a victim of her madness, childhood trauma, Bellmer, surrealist art practice or the 

phallocentric order and therefore a woman artist who is deprived from means to 

express herself fully and properly in language. In general Unica Zürn is considered as 

a powerless and voiceless woman artist from whom her visual and literary work gives 

testimony of her psychic problems. The chapters that follow show that this image of 

the life and work of Unica Zürn don’t give the credits both deserve.

The next, third, chapter draws on the cultural historical context in which this study 

situates Zürn’s life and work. The subject of this chapter is the type of art to which 

Zürn’s visual art belongs. This mode of artistic work - in this study called monologue 

art - tends to be a pure monologue, totally free of influences from the outside world. 

Zürn’s visual experimentation is situated between four types of monologue art: the 

surrealist art, art autre, art brut and psycho psychological art. Zürn was well acquainted 

with the producers of these discourses, their art and theories. In this study the art of 

Zürn is considered in this cultural field of tension between these four different types 

of monologue art. 
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Zurn felt related to these four different types, but none of the four options fitted 

Zürn and her visual art entirely well. Zürn’s visual and literary work represent a very 

interesting cultural document because of the originality with which Zürn locates 

herself in and with her art to this significant moment in the history of art. Therefore, 

this chapter introduces the visual artists and psychiatrists who operated in these 

discourses of her art and her life: Hans Bellmer (1902-1975), André Breton (1896-

1966), Henri Michaux (1899-1984), Jean Dubuffet (1901-1985) and Gaston Ferdière 

(1907-1990).

The following three chapters are centered on three great changes in her life and 

work: the encounter with Bellmer, the encounter with the Man in Jasmine, and the 

manifestation of ‘her mental illness’. Each influenced her way of seeing and caused 

a change in perspective.

Chapter four narrates the events of the years 1953-1956: the start of her drawing 

and painting, the desire to become a professional painter and her first achievements 

in the art world. Her partner Hans Bellmer initiated her in techniques of automatic 

writing and drawing - propagated by the surrealists - and increased and influenced 

her concept of the ideal muse. The ideal of their art was looking through the child’s 

eye, to regress to the child’s universe, free of standards, sin and shame.

Chapter five recaptures the most documented but misunderstood theme of 

Zürn’s literary and visual work in the period 1957-1966: the encounter with the Man in 

Jasmine. This chapter stresses the relationship and the discordance with the surrealist 

concept of the Amour fou, Mad Love. In this period Zürn gave form to her Amour fou in her 

literary and visual art; she did so many times and in many ways. Her adaptations of 

this rencontre capitale, the “essential encounter of your life” are mystic reformulations of 

Mad Love and mark a great change in her life and work. They speak of Zürn’s longing 

for transcendence and of her considered obstacles to it: her European eyes and, 

the by tradition-accredited characteristics of women, the heart and curiosity of a 

woman. Zürn’s mystic Amour fou interpretations refer to Non-Western philosophy and 

the art autre artists who were extremely familiar and inspired by mysticism. Only in 

the last and most famous interpretation - in the book mentioned above - Unica Zürn 

returned to the psychoanalytic, surrealist way of seeing. The former ones seek an 

understanding of (visual) art and life of much more importance than this latest, which 

is characterized by capitulation on behalf of more conventional ways of seeing.

The sixth and last chapter explores the theme of the ideal of Zürn, her colleague 

artists and poets and her befriended psychiatrists, in terms of their stepping through 

the mirror-glass and catching a glimpse of (unconscious) hidden, forbidden or 

forgotten universes. Zürn gave expression to this longing for “going beyond” in 
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themes like the Indian and Moby Dick and from 1966 onwards in her identification 

with the schizophrenic artist. The starting point of the period of the chapter - 1960-

1970 - is the first outbreak of her “mental illness”, most probably misdiagnosed as 

schizophrenia, and ends of course with her tragic death. This chapter shows that 

Zürn’s visual art is fueled by this desire, art practices, art and literature, and much 

less by “mental illness”, which Zürn claimed by her openly identification with it from 

1966 and many interpreters posthumously.
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Dankwoord

Toen ik vijf of zes jaar oud was ben ik een keer heel boos geweest. Ik weet niet 

waarom, maar ik weet wel dat ik zo ontzettend kwaad was dat ik besloot alles en 

iedereen achter me te laten. Ik moest en zou een wereld betreden waaraan familie, 

speelkameraadjes en buurtgenoten part noch deel hadden, een wereld die ruimer, 

rijker, ongedwongener, vrolijker en wijzer zou zijn. Ik nam mijn besluit op de schouders 

van een buurmeisje. Klein en licht als ik was torende ik woest zwijgend uit boven de 

kinderen die met mij van huis weg de straat uitliepen, waartoe weet ik niet meer. Mijn 

lieve grote zusje lachte me toe of uit, en liet daarmee weten dat mijn boosheid heus 

vanzelf zou wegzakken.

De breuk heeft niet plaatsgevonden, kon natuurlijk niet plaatsvinden en hoefde 

helemaal niet plaats te vinden, want de wereld die ik vermoedde en waarvan ik wilde 

proeven bleek soms gewoon in het ouderlijk huis of elders in mijn kinderdomein te 

bestaan. En later met het vergroten van mijn actieradius bleek de trefkans gelukkig 

evenredig groter te worden.

Dit promotieonderzoek heeft op dit punt mijn stoutste verwachtingen overtroffen. 

Het is een grensverleggende ervaring geweest, waar ik heel dankbaar voor ben. 

Dankbaar ben ik allen die mijn geesteswereld hebben vergroot, verdiept, genuanceerd 

en veranderd, allen die mij hebben gestimuleerd dit onderzoek te beginnen, voort te 

zetten en af te ronden en die mij tussentijds getroost, geholpen, met rust gelaten en 

opgevrolijkt hebben. Ik zou willen allen nooit uit het oog te verliezen.

Dit wonderbaarlijke avontuur is nu ten einde. Het afsluiten ervan kostte me 

veel moeite maar bleek tegen mijn verwachting in een levensverrijkende ervaring 

te zijn. Ontzettend dankbaar ben ik prof. dr. Selma Leydesdorff die mij haar geloof 

en vertrouwen in dit promotieonderzoek gaf. Haar loyaliteit, steun en daadkracht 

hebben een onuitwisbare indruk op me gemaakt. 

Tot voor kort had ik niet durven dromen dat het proefschrift in boekvorm zou 

verschijnen en daarmee voor iedere geïnteresseerde toegankelijk zou worden. 

Kosten en beeldrechtproblemen leken onoverkomelijke obstakels. Ontzettend 

dankbaar ben ik Ineke van Hamersveld, Dick Latul en Iman Heijstek die de kopij 

en het beeldmateriaal hebben doen parelen. Het redactiewerk van Ineke is pure 

toverkunst en kwam de tekst enorm ten goede. Iman ben ik heel dankbaar dat hij 

niet terugdeinsde voor het vaak problematische fotomateriaal. Het controleren van de 

scans samen met Dick bij Iman behoren tot de leukste dagen van mijn leven. Verder 

had ik me geen beter en prettiger vormgever dan Dick kunnen wensen. Met een zeer 
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goed gevoel voor het onderwerp heeft hij tekst en beeld in de juiste vorm gegoten. Na 

zoveel jaren werken in eenzaamheid maakte zo’n prettige en zinvolle samenwerking 

diepe indruk. Meer op de achtergrond, maar niet minder waardevol, was de hulp van 

Sabine Kok en Rik Zagers van de Amsterdam University Press. Sabine die tijdens 

de beeldrechtperikelen nooit haar geduld verloor en onvoorwaardelijk aan mijn zijde 

bleef staan. Een heel mooie ervaring vond ik dat. Rik ben ik dankbaar dat hij mij 

in de gelegenheid stelde te participeren in Dissertations online van de Universiteit van 

Amsterdam en de Amsterdam University Press en me er met zijn rust aan herinnerde 

dat het leven helemaal niet van een proefschrift afhangt.

In de jaren van onderzoek doen en schrijven zijn werelden voor me opgegaan. 

Letterlijk en figuurlijk. Jarenlang heb ik op het Belle van Zuylen Instituut mogen 

werken en die werkplek zal ik ontzettend missen. Het was een geschenk uit de 

hemel daar in alle rust en stilte mijn gevecht met de soms zeer wonderbaarlijke 

materie te mogen uitvechten. De collega’s waren ook een cadeau. Een werkplek met 

zoveel sympathieke en getalenteerde vrouwen zal ik op mijn toekomstige weg niet 

snel meer tegenkomen. Aan het eind van het onderzoekstraject is Ellis Jonker mijn 

binnenwereld binnengestapt. Kersvers gepromoveerd sleepte ze me door de laatste 

redactieronde. Deze fantastische kamergenoot heeft het Belle van Zuylen Instituut al 

weer achter zich gelaten, maar ik hoop haar voor altijd op mijn weg tegen te komen. 

Het drievrouwschap Amâde M’charek, Catherine Lord en Sybille Lammes is me goud 

waard. Ik kon altijd op hen bouwen, in lief en leed. Amâde ben ik dankbaar voor 

haar enthousiasme over mijn proefschrift, al zou ik het alleen voor haar geschreven 

hebben, dat leek al meer dan voldoende. Via haar heb ik Marc de Leeuw mogen leren 

kennen en zijn positieve reactie op mijn hoofdstukken kwam precies op het juiste 

moment. Hun beider reacties gaven me de vleugels om zo snel mogelijk naar de 

eindstreep te vliegen. Catherine ben ik dankbaar voor haar onverwoestbare loyaliteit. 

Ondanks druk, druk, druk, wat zij ook altijd is, kan ik in principe altijd op haar hulp en 

steun rekenen, bij het Engels, het alledaagse en geestelijke leven. De manier waarop 

is bij Catherine fenomenaal. Sybille ben ik dankbaar voor de sfeer die zij destijds op 

het Belle van Zuylen Instituut creëerde. Met haar sterke persoonlijkheid toverde ze 

een werksfeer waarin ik me heel prettig voelde: luchthartig, strijdbaar, humoristisch 

en soms uiterst ernstig. Ik ben blij dat zij samen met Karin Fontein, die mijn trouwe 

vriendin en stimulator voor een cultureel leven is, mijn paranimf wil zijn. Karin is niet 

verbonden aan het Belle van Zuylen Instituut maar wel zeer met filosofen als Belle 

van Zuylen begaan. Astrit Blommestijn die in de afgelopen roerige tijden aan het 

Belle van Zuylen Instituut organisatorisch wonderen verrichtte, heeft eveneens een 

onvergetelijk indruk op me gemaakt. Voor mij is zij een toonbeeld van wijsheid en 
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integriteit, waar ik nog veel van kan leren.

Lief en leed heb ik in de wandelgangen eigenlijk met alle “Bellies” wel gedeeld, 

maar speciale dank gaat uit naar twee andere kamergenotes: Hanne Drogendijk 

aan het einde en Wendy Janssen in het allerprilste begin. Hanne’s levenskunst en 

Wendy’s lach waren zeer aanstekelijk en herinnerden me eraan dat een sprankelend 

leven toch altijd het belangrijkste blijft. Frances Gouda en Pamela Pattynama ben ik 

zeer erkentelijk voor hun generositeit om mij de gelegenheid te bieden dit proefschrift 

op het Belle van Zuylen Instituut af te ronden. Ik besef terdege dat zo’n gift zeldzaam 

is.

Het entree bij het Belle van Zuylen Instituut had ik aan Inge Boer te danken. 

Zij is lang mijn begeleidster geweest. Ik heb het proefschrift niet met haar kunnen 

voltooien. Dat was op zich al jammer, maar erger is dat zij is overleden. Haar had ik 

zo graag nooit geheel uit het oog willen verliezen.

Tijdens de jaren van onderzoek hebben vele beeldend kunstenaars, schrijvers, 

dichters en filosofen mij de ogen geopend voor de meest vreemde, waanzinnige, 

lucide, vermetele en opzienbarende gedachten en voorstellingen. Op het Belle van 

Zuylen Instituut, in archieven, musea, galeries of bij mensen thuis, in binnen- en 

buitenland heb ik boven de boeken of voor de kunst de woorden en de dingen met 

verwondering gadegeslagen. Ze hebben me aan het lachen en huilen gebracht, 

kwaad gemaakt en wijze kennis getoond. Bijna allen zijn inmiddels overleden, maar 

hun geest leeft voort en dankbaar ben ik dat zij daar en destijds de moeite hebben 

genomen met zorg hun gedachten en verlangens vorm te geven. Zodoende blijft er 

altijd avontuur in het verschiet.

Toegang hiertoe was vaak alleen mogelijk met hulp van hen die de deuren 

voor mij wilde openen. Vooral in de beginfase van het onderzoek, de fase van het 

inventariseren van het onderzoeksmateriaal, was deze hulp onontbeerlijk. De meest 

cruciale toegang was die tot de nalatenschap van Unica Zürn. Ik ben Zürns dochter 

Katrin Ziemke en Peter Ziemke zeer dankbaar dat zij mij die gelegenheid gaven en me 

tot het einde hun vertrouwen hebben geschonken. 

Vele anderen waren zo vriendelijk om mij tot hun domein toe te laten: Georges † 

en Suzanne Visat in Arzacq, Elisabeth Kaufmann en Carl Laszlo in Basel, Günter 

Bose, Friederike Beck, Renate Berger, Hansdieter Erbsmehl, Thomas Kempas, Hans 

Laabs, Inge Morgenroth, Galerie Petersen, Julietta Scharf, Klaus Theuerkauf, Rudolf 

Springer in Berlijn, Johannes Gachnang in Bern, Hans Joachim Beyer en Rolf Ohse 

in Bremen, Hans-Jürgen Döpp, Lucie Herrmann en Gisela von Wysocki in Frankfurt 

am Main, Simone en Peter Schaufelberger in St. Gallen, Christine Claussen, Joachim 

Kersten, Anneliese Kuhk †, Gesche Poppe en Dieter Scharf in Hamburg, Inge Jàdi 
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in Heidelberg, Michel Thévoz in Lausanne, Pierre Belfond, Catherine Binet, Alain 

Digard, Anne Dubois, Marcel Fleiss, Fondation Jean Dubuffet, Ruth Henry, Jean-

Paul Kahn, Claudine Perrin, André-François Petit †, Micheline Phankim, Bona Pieyre 

de Mandiargues en Jean-François Rabain in Parijs, J.A. Meynard in La Rochelle, 

Liesl Ujvary in Wenen, Hans Bolliger, Franziska Schneider in Zürich. De ontmoetingen 

met hen staan op mijn netvlies gegrift, vanwege hun persoonlijkheid, hun werk- of 

woonsfeer en gastvrijheid. Sommige ontmoetingen waren ook onvergetelijk grappig, 

bijvoorbeeld vanwege een toilet dat van onder tot boven vol hing met zeer kostbare 

kunst.

Het startsein van dit onderzoek was het boek Renaissance: Drie teksten van Luce Irigaray, 

vertaald en becommentarieerd (Perdu, 1990), dat ik met Agnès Vincenot, Heide Hinterthür 

en Anne-Claire Mulder heb uitgegeven. Luce Irigaray becommentarieerde in een van 

de drie artikelen de teken- en schrijfstijl van Unica Zürn, een kunstenares van wie ik 

nog niet eerder had gehoord, niets had gelezen noch haar werk gezien. Oneens met 

Irigaray besloot ik het niet bij kritiek op Irigaray’s psychoanalytisch filosofische lezing 

van Zürns werk te laten. Ik wist niet waar ik aan begon. Met Agnès, Heide en Anne-

Claire een boek maken was een fantastische ervaring en smaakte naar meer. Zij en 

Annemie Halsema zijn voor mijn intellectuele vorming van cruciaal belang geweest. Ik 

hoop in de toekomst weer vaak met hen in de filosofie te duiken.

Duidelijk moge zijn dat het thuisfront mij al die jaren voor een groot deel aan dit 

promotieonderzoek heeft moeten afstaan. Mijn lieve partner Gertjan Zuilhof en mijn 

twee fantastische dochters Nike en Daphne Zuilhof hebben zich kranig gehouden. 

Een veelbetekenend sein was een Sinterklaas surprise: een groot dik glimmend boek 

met een gedicht van Sinterklaas waarin hij zich vertwijfeld afvroeg of “dat boek” toch 

in vredesnaam ooit afkwam. Het maakte duidelijk dat stoppen geen optie meer was, 

al was het maar om mijn gezicht ten opzichte van hen te redden.

Afscheid nemen van het hier en nu om een radicaal andere (geestes)wereld te 

kunnen betreden, hoeft dus niet meer. Wel afscheid nemen van dit proefschrift, maar 

dat voelt goed aan. 
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