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VLADIMIR: Well? Shall we go? 
ESTRAGON: Yes, let's go. 

They do not move. 
CURTAIN 

 
SAMUEL BECKETT Waiting for Godot (1953) 
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Mevrouw de waarnemend Rector Magnificus, 
zeer gewaardeerde collega’s, medewerkers en studenten, 
lieve familie en vrienden, 
beste dames en heren, 
 
 
 
 
I hope those of you who, are not able to understand Dutch, will accept my apologies 

for the fact that this lecture will be in that language, as is customary. 

 

 

Bijna vijfentwintig jaar geleden sprak ik in deze zaal mijn oratie uit, over life and 

letters van de Deense schrijver-schilder Holger Drachmann (1846-1908). Een 

kunstenaar die, ondanks dat hij bij leven een celebrity was, al snel in de vergetelheid 

raakte. Drachmann kan vanwege zijn levensloop en lifestyle met recht een 

‘vagebond’ genoemd worden en zijn oeuvre werd in 1910 postuum afgesloten met 

een bundel met de passende titel Vagabundus. Een vraag die me ook nu nog 

bezighoudt is, in hoeverre Drachmann’s snel tanende succes als kunstenaar 

samenhangt met het feit dat hij gedurende zijn gehele carrière vrijwel onafgebroken 

onderweg was. 

Vandaag wil de vraag breder trekken en laat ik Drachmann verder buiten 

beschouwing. Ik wil daarentegen ingaan op de vraag, of het leven als vagebond, en 

de thematisering van het vagebondisme, een succesvolle canonisering in de 

Scandinavische literatuurgeschiedenis in de weg staat, of niet. 

De vooronderstelling bij deze vraag is, dat schrijven en lezen stationaire 

activiteiten zijn. Schrijven en lezen doe je nu eenmaal het best zittend en ze 

verhouden zich slecht tot sterke fysieke activiteit. Toch zien we tegenwoordig veel 

mensen lopend en fietsend lezen en schrijven, maar uitsluitend op hun telefoon en 

nooit tijdens het hardlopen of een andere grote inspanning. In een aantal steden 
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bestaan er inmiddels voetgangersstroken, die uitsluitend voor sms’ende en 

telefonerende mensen bestemd zijn, maar schrijven en lezen in een literaire context 

blijft toch primair een stationaire aangelegenheid. 

In de literatuurwetenschap is er de afgelopen decennia sprake van de zogeheten 

spatial turn, die ervoor heeft gezorgd dat er meer belangstelling is ontstaan voor 

allerlei aspecten van ruimtelijke aard zowel binnen als buiten de wereld van de 

tekst. En in dat kader moet u mijn interesse voor de vagebond als verschijnsel zien. 

Als een schrijver een zwervend bestaan leidt, zorgt dat dan automatisch voor een 

kleinere kans op acceptatie en populariteit in de eigen tijd en tot geringere postume 

canonisatie? Of maakt de mate van vagebondisme weinig uit en zijn er andere, 

belangrijker factoren in het spel? Om deze vraag enigszins te kunnen 

beantwoorden, moeten we allereerst bepalen wat nu eigenlijk een vagebond is, of 

liever: hoe ik het begrip gebruik. 

Er bestaat veel wetenschappelijke literatuur over verschillende soorten 

vagebonden en er doen heel uiteenlopende definities de ronde. Het prettige toeval 

wil, dat er twee jaar geleden door de cultuurhistoricus Léon Hanssen uit Tilburg, 

het Handboek voor de vagebond is gepubliceerd, met een breed overzicht aan 

filosofische en cultuur-historische literatuur over dit onderwerp.  

Hanssen is heel ‘rekkelijk’ in zijn definitie en er is bij hem weinig dat niet onder 

de begrippen vagebond, vagebondisme en vagebonderen valt, maar zijn 

aanstekelijke persoonlijke benadering, maakt veel goed. Ook gaat Hanssen uitvoerig 

in op Scandinavische vagebonden en dwarsdenkers, wat mede een inspiratiebron is 

geweest voor dit afscheidscollege. Waarvoor dank. 

 

DE VRIJE LOOP 

Van Dale’s groot woordenboek der Nederlandse taal is terughoudender dan 

Hanssen en geeft ‘zwerver’ en ‘landloper’ als synoniemen voor het woord 

‘vagebond’. Zwerven en landlopen dekken inderdaad de inhoud van het 

oorspronkelijk Latijnse woord vagabundus, dat gebruikt wordt voor een iemand die 
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ronddoolt. Hanssen gaat echter een stap verder en verbindt vagebond ook met het 

woord ‘vaag’ en daarom vindt hij dat vagebonderen “niet per se in een fysieke 

ruimte [hoeft] plaats te vinden, we kunnen het ook heel goed in ons hoofd”. Op 

deze wijze kan Hanssen de inhoud van het begrip ‘vagebond’ zover oprekken, dat 

het los komt te staan van concrete ruimtelijke mobiliteit en gebruikt kan worden 

voor allerhande vrijdenkers, die de verbeelding – let op de metafoor – de vrije loop 

laten. 

In plaats van deze zeer ruime definitie, zou ik de categorie mensen die Hanssen 

beschrijft, liever ‘creatievelingen’ dan vagebonden noemen. Dat vagebonden op 

gespannen voet leven met gangbare ideeën en de gevestigde orde, is zonder meer 

een belangrijk kenmerk en dat geldt vanzelfsprekend ook voor de schrijvende 

vagebonden in Scandinavië, maar er is in mijn optiek ook ruimtelijke dynamiek 

nodig om van een échte vagebond te kunnen spreken. 

Ronddolen in je eigen hoofd kan iedereen, maar pas op het moment dat het echt 

ruimtelijk reizen en zoeken wordt, wil ik het vagebonderen noemen. Ik hou dus 

vast aan de uitgangspunten van de eerdergenoemde spatial turn. Het is immers 

vooral het lopen, slenteren, wandelen – kortom, het bewegen op twee benen – dat 

niet alleen historisch gezien de belangrijkste manier van voortbewegen van de 

vagebond is geweest, maar dat in mijn ogen ook nog steeds is. Ook de moderne 

schrijvende vagebond is een wandelaar, iemand die lopend de ruimte doorkruist, 

waarneemt, beleeft en beschrijft. Met andere woorden: zonder concrete fysieke, 

peripatetische mobiliteit – zonder lopen – geen vagebond. 

Dan is er natuurlijk ook nog de vraag in hoeverre wij vandaag de dag eigenlijk 

wel in staat zijn om ons een goed beeld te vormen van historische vagebonden en 

hun lifestyle, het vagebondisme. En in hoeverre bevatten de historische bronnen die 

we tot onze beschikking hebben, wel voldoende informatie om relevante uitspraken 

over vagebonden te kunnen doen? Vagebonden laten immers in de regel weinig of 

geen sporen na. 
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In zekere zin lijken vragen over historische vagebonden op vergelijkbare vragen, 

die in de jaren 70 opkwamen bij het zichtbaar maken van de arbeiders-, vrouwen- 

en koloniale geschiedenis. 

 

VOORLOPERS 

De ‘klassieke’ vagebond, is de erfgenaam van de rondtrekkende middeleeuwse 

vaganten, bedelaars, studenten, ambachtslieden, geestelijken en rovers. Het beeld 

van de vagebond als crimineel is van alle tijden, maar in het verre verleden was de 

vagebond naast een arme drommel, ook vaak een graag geziene gast, een schakel in 

de verspreiding van nieuws, kennis en vaardigheden. Overal kon men 

rondtrekkende ambachtslieden, kunstenaars, studenten en geleerden aantreffen, die 

over het algemeen te voet reisden. 

Dit oertype van de vagebond verdwijnt onder meer onder invloed van Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) en andere verlichte denkers en schrijvers, gaandeweg 

uit de Europese literatuur en wordt vervangen door een nieuw soort romantische 

zwerver. Lopen, wandelen of slenteren, het op twee benen voortbewegen is, 

volgens Rousseau en zijn volgelingen, een voorwaarde om écht volwaardig mens te 

kunnen zijn. 

Als gevolg van deze opvatting ontstaat er een nieuwe levenskunstenaar-

vagebond, die zichzelf graag afficheert als een buitenbeentje en een nietsnut, maar 

die voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van dezelfde opkomende burgerij, als 

die waartegen hij zich zo openlijk afzet. Deze romantische vagebond is in zekere 

zin een voorbode van de emancipatiebewegingen van de 19de en de 20ste eeuw. De 

lofzang van de vagebond op het nietsdoen, op luiheid en dromen, is een regelrechte 

aanval op de belangrijkste deugden van de liberaal-kapitalistische maatschappij in 

wording, waarin arbeid, dienstbaarheid en spaarzaamheid centraal staan. 

In de loop van de ‘deugdzame’ 19de eeuw wordt het hebben van een thuis, ook 

van belang in de nationbuilding, omdat de natiestaat een natuurlijke habitat voor de 

inwoners moest worden, met een eigen taal en cultuur en afgebakend met 
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landsgrenzen. Daardoor kan het vagebonderen steeds nadrukkelijker als iets 

amoreels en verwerpelijks afgeschilderd worden. 

In letterlijke en figuurlijke zin werd het vagebonderen een grensoverschrijdende 

manier van leven; een individualistische, dynamische, mobiele, maar ook 

fundamenteel kritische en daarom kwetsbare positie, die door het gezag als 

bedreigend werd neergezet. De moderne vagebond-bohemien, waar Nietzsche het 

grote voorbeeld van werd, keerde zich nadrukkelijk tegen het dominante burgerlijke 

gedachtengoed van zijn tijd, tegen de macht van het geld, de kerk en de ‘meute’. 

Ondanks dat vagebonden sterke tegenkrachten oproepen en soms zelfs fysiek 

belaagd worden, beschikken ze over twéé belangrijke verdedigingsmechanismen: 

humor en het vermogen om simpelweg de schouders op te halen, hun spullen te 

pakken en te vertrekken naar elders, waar het beter toeven is. 

Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de vagebonden gaandeweg uit het 

straatbeeld. De grote vijand van de vagebond, de auto, veroverde de publieke 

ruimte. Maar voor wie goed zoekt bestaat er – zelfs in het o zo aangeharkte 

Scandinavië – nog altijd een levendig vagebondisme. Contemporaine vagebonden 

treffen we ook aan in subculturen als motorclubs, vrijplaatsen aan de rafelranden 

van grote steden, in de wereld van arbeidsmigranten, maar ook in de literatuur. 

 

HET VOETENWERK 

Waarom is lopen nou zo belangrijk in mijn definitie van de vagebond? 

Lopen op twee benen is geen ‘natuurlijke’ manier van voortbewegen, maar een 

heel ingewikkelde vaardigheid, die aangeleerd moet worden. Leren lopen is een 

complex proces van socialisatie en culturele toe-eigening. Aan de manier van lopen 

is ook veel af te lezen over de stemming, de gezondheid, de maatschappelijke 

achtergrond en de psyche van een persoon. 

Vooral sinds het einde van de 18e eeuw zijn verschillende vormen en technieken 

van lopen onderwerp geweest van intensief wetenschappelijk onderzoek. Deze 

belangstelling voor het lopen was deels ingegeven door Rousseau’s pleidooi voor 



HENK VAN DER LIET 
 

 8 

meer ‘natuurlijke’ manieren van voortbewegen en deels vanuit militaire belangstelling, 

om de prestaties van de infanterie te meten en te verbeteren. 

Geïnspireerd door de ideeën van Rousseau, werd het wandelen vooral voor de 

opkomende burgerij en middenklasse een manier om zich in het openbaar te 

manifesteren. Vanaf de Romantiek was wandelen niet langer een teken van armoede, 

maar een uitdrukking van het klassenbewustzijn van de burgerij en – volgens de 

filosoof Adorno – een demonstratie van menselijke waardigheid en vrijheid. Dat zien 

we overigens nog steeds terug in de rituele manier waarop de meeste politieke 

demonstraties verlopen: nl. door een wandeling te maken met gelijkgestemden. 

Wandelen en vagebonderen in onze eigen tijd is natuurlijk een heel andere 

bezigheid, dan in het verleden. Wandelen is enorm populair geworden en niet langer 

het exclusieve domein van wie geen geeld heeft om zich te laten vervoeren. Wandelen 

is in modern reclamejargon, een groeiende ‘actieve, recreatieve buitensport’ geworden, 

met specifieke – vaak prijzige – kleding en uitrusting. En een groot deel van de 

huidige literatuur over wandelen, wordt naast practische routebeschrijvingen, 

gedomineerd door allerlei populaire lifestyle- en zelfhelpboeken, onder meer van de 

Noorse wandel-goeroe Erling Kagge. 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Vandaag wil ik, chronologisch en met zevenmijlslaarzen, wat door de afgelopen 

twee eeuwen Scandinavische literatuur struinen, op zoek naar vagebonden, om te 

achterhalen in hoeverre deze lifestyle – zowel binnen als buiten de tekst – een rol kan 

hebben gespeeld bij hun canonisering of het gebrek daaraan.  

Mijn selectie is een bonte verzameling schrijvers, die zonder uitzondering in hun 

eigen tijd als buitenbeentjes werden gezien en in wier leven en werk, het 

vagebondisme een prominente plaats inneemt. 

Ik begin met de wereldberoemde Deense schrijver HANS CHRISTIAN 

ANDERSEN (1805-1875) en diens debuutroman Fodreise fra Holmens Canal til 
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Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 (1829) (NL: Voetreis van Holmens Canal 

naar de Oostelijkste punt van Amager in de jaren 1828-1829). Vervolgens behandel 

ik, eveneens heel kort vroeg werk van de Noor KNUT HAMSUN (1859-1952). De 

derde auteur is de Zweed HARRY MARTINSON (1904-1978), van wie ik zijn laatste 

roman Vägen till Klockrike (1948) bespreek. En ik sluit af met een bundel 

reisimpressies uit 2019 van de Deense multi-kunstenaar MADAME NIELSEN (1963-), 

ook wel bekend als Das Beckwerk of gewoon Claus Bech-Nielsen. 

 

WANDELEN MET ANDERSEN 

Een literaire vagebond is in mijn definitie in elk geval een mobiele schrijver, die uit 

vrije wil veel onderweg is, zelden over een (t)huis beschikt en bij voorkeur te voet of 

in elk geval zeer low-budget reist. Aan deze criteria voldoet Hans Christian Andersen 

(1805-1875) zonder meer. Naast dat hij zelf veel en langdurig reisde, zien we ook dat 

in zijn omvangrijke oeuvre veel gereisd wordt. 

De manier waarop Andersen het reizen in zijn werk verbeeldt, is dubbelzinnig en 

typerend voor de vagebond. Enerzijds spiegelt hij zich qua reisgedrag aan zijn 

aristocratische tijdgenoten, terwijl hij zich anderzijds opstelt als een outcast, een anti-

burger, die zich juist distantieert van de upper-class reiziger. In zijn werk pendelt 

Andersen tussen deze twee uitersten. Het reizen was voor Andersen zowel in 

praktische, als in overdrachtelijke zin, een manier om zijn eenvoudige sociale afkomst 

achter zich te laten en tegelijkertijd afstand te nemen van het bekrompen burgerlijke 

wereldje in het Kopenhagen van zijn tijd, de zogenaamde Deense ‘Gouden Eeuw’, 

waarin hij zo’n belangrijke rol vervulde. 

Natuurlijk zou ik hier het reismotief in het oeuvre van Andersen met u kunnen 

bespreken, maar vanwege de tijd zal ik mij beperken tot het weinig bekende debuut 

van Andersen, met de bijzondere titel Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af 

Amager i Aarene 1828-1829 (1829), dat ik hierna kortweg Fodreise noem. 

Een van de redenen om dit specifieke boek aan u voor te stellen is, dat Fodreise in 

een notendop al veel motieven en stijlkenmerken bevat van het latere 
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schrijverschap van Andersen, maar bovenal dat Fodreise een tekst is die heel 

nadrukkelijk over het ronddolen te voet – het vagebonderen – gaat. 

Fodreise is een uiterst speels en grotesk, quasi-reisverslag van een verrassend korte 

wandeling op oudejaarsavond 1828 en nieuwjaarsdag 1829. Het slot van de titel (“in 

de jaren 1828-1829”) speelt een vermakelijk spel met de verwachtingen van de 

lezer, het gaat namelijk niet om een voetreis van wel twee jaar, maar slechts om een 

ommetje van een paar uur. Iedereen die maar enigszins bekend is met de geografie 

van de stad Kopenhagen, weet dat de afstand tussen Holmens Kanal en de 

Oostpunt van het eiland Amager te voet een peulenschilletje is. 

In Fodreise is de scheiding tussen de waarneembare reële wereld en die van de 

verbeelding poreus en speelt Andersen een kat en muis spel met de verwachtingen 

van de lezer. Dat verschijnsel, waarin de werkelijkheid een metamorfose ondergaat 

en in fantasie verandert, wordt wel aangeduid als ‘romantische ironie’, een begrip 

dat ook bij Andersen’s tijdgenoot Søren Kierkegaard een prominente rol speelt. 

Deze ironische grondhouding van Andersen klinkt ook door in de titel, want hoe 

serieus moet je een simpel ommetje naar een buitenwijk van Kopenhagen nemen? 

Het antwoord is, dat Fodreise geen traditioneel reisverslag is, maar een grenzeloze, 

geestverruimende en knotsgekke literaire reisbeschrijving, die bol staat van de 

ongewone vertelposities en hallucinerende, labyrintische structuren. Fodreise is niets 

minder dan een literaire meesterproef, waarin Andersen enerzijds zijn artistieke 

capaciteiten etaleert en anderzijds zijn ironische vagebondisme toont. Fodreise is 

tegelijkertijd een literaire bevestiging én afwijzing van de heersende smaak en 

morele waarden van de opkomende burgerij. Deze emanciperende – wandelende – 

burgerij had Andersen de gelegenheid geboden om zijn talenten te ontwikkelen en 

naam te maken, maar tegelijkertijd was hij daardoor vervreemd geraakt van zijn 

eenvoudige afkomst en zag hij zichzelf als “een dissonant”, zoals hij het zelf 

uitdrukte. 

Fodreise is een ongebreidelde, fantasierijke potpourri waarin de alledaagse logica – 

zowel in tijd als ruimte – op zijn kop wordt gezet, wat uiteindelijk leidt tot de 
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volledige ontsporing van de tekst en het boek eindigt met een hoofdstuk zonder 

woorden, dat uitsluitend uit interpunctie bestaat. De verteller en de auteur komen als 

het ware woorden te kort, ze kunnen alleen nog het formele geraamte van de tekst 

bieden – het papier en de interpunctie – maar geen woorden. Aan het einde van het 

verhaal – en de voettocht – is het aan de lezer zelf om de lege plekken in te vullen, de 

juiste woorden te vinden of misschien de leegte voor zich te laten spreken. 

Andersen volgde de regels van het literaire spel van zijn tijd, maar brak er ook 

mee. En zo presenteert Andersen zichzelf in zijn debuut als een antiburgerlijke 

vagebond, die zijn eigen spelregels bepaalt en – net als zijn tijdgenoot Søren 

Kierkegaard – een ironisch-kritische positie inneemt. Daarmee is Andersen ook een 

voorvader van een figuur als Charlie Chaplin die, net als Andersen, de balans zoekt 

tussen “toe-eigening en tactische afwijzing” van de mainstream cultuur zoals de 

cultuurgeograaf Tim Cresswell het uitdrukt. Dat balanceren tussen “toe-eigening en 

tactische afwijzing” is – naast het wandelen – het belangrijkste kenmerk van de 

moderne literaire vagebond. 

 

KNUT HAMSUN 

Van het debuut van Andersen in 1829 maken we nu een sprong in de tijd van 

precies 100 jaar, naar mei 1929. Toen vond er een internationale conferentie plaats, 

in Stuttgart in Duitsland, waar de Nobelprijswinnaar Knut Hamsun, samen met 

andere bekende auteurs was uitgenodigd voor een internationaal 

‘Vagebondencongres’. Hamsun bedankte vriendelijk voor de invitatie, maar het feit 

dat hij überhaupt werd uitgenodigd, vraagt om uitleg. 

Negen jaar eerder, in 1920, had Hamsun de Nobelprijs voor literatuur ontvangen 

en in die zin was hij een deel van het culturele establishment geworden, maar in 

radicaal linkse kringen, werd hij vanwege zijn voorgeschiedenis als vagebond nog 

altijd als een geestverwant gezien. En dat klopt ook wel, want het gehele oeuvre van 

Hamsun is doortrokken van rondreizende, tegendraadse Einzelgänger. Dat Hamsun 
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zich tijdens de tweede wereldoorlog een overtuigd nationaalsocialist toonde, is 

wellicht de meest extreme consequentie van die levensvisie. 

Niet alleen in zijn debuutroman Sult (Nl.: Honger) uit 1890, maar in het gehele 

oeuvre van Hamsun functioneert de vagebond als vehikel voor zijn kritiek op het 

moderne leven. Zijn hoofdpersonen zijn vaak rondtrekkende antihelden, eenlingen 

die zich afzetten tegen de goegemeente en nergens écht thuis zijn. Dit geldt 

nadrukkelijk ook voor zijn laatste, autobiografische boek Paa gjengrodde stier (Nl.: Op 

overwoekerde paden) uit 1949, waarin Hamsun onder meer terugblikt op zijn 

ervaringen als jongeman in de VS, in de jaren rond 1880, toen hij optrok met hobos, 

tramps en vagabonds, met wie hij zich levenslang bleef identificeren. 

Bij Andersen heb ik het uitsluitend gehad over zijn eerste boek Fodreise en bij 

Hamsun wil ik ook graag naar zijn aller vroegste werk kijken, dat wil zeggen de 

autobiografische teksten, die Hamsun in de jaren 1880 in de Verenigde Staten 

schreef. Met name het essay Vagabond Days, zal ik kort bespreken, ook omdat het al 

duidelijke sporen bevat van zijn succesvolle debuutroman Sult. 

Vagabond Days is een vertelling, waarin enerzijds de vrijheid en ongebondenheid 

wordt bejubeld, maar ook de keerzijde ervan, de sociale uitstoting en uitbuiting 

waaraan vagebonden worden blootgesteld, zowel door autoriteiten, werkgevers als 

allerlei burgerlijk moraalridders. 

De hoofdpersoon in Vagabond Days is een zekere Noot, een Engelse verbastering 

van de naam Knut, die als dagloner op een farm werkt. De werkomstandigheden 

doen het meest denken aan een strafkamp en zorgen ervoor, dat de ik-verteller, 

samen met twee andere tramps, de ranch ontvlucht. Wat direct opvalt aan dit trio is 

hun onderlinge onbaatzuchtigheid en kameraadschap. Op die manier zijn deze 

vagebonden een positief alternatief voor de harde, op onderlinge concurrentie en 

competitie gebaseerde American way of Life, die Hamsun hartgrondig verafschuwde. 

Na een paar dagen dwalen over de eindeloze prairie, stuiten de drie mannen op 

een spoorlijn en proberen ze op een passerende goederentrein te springen. Het 

verhaal neemt dan een romantische wending en vanaf dat moment wordt ineens 
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geld heel belangrijk voor de ik-verteller Nut. Geld en liefde zijn in Hamsun’s 

oeuvre onlosmakelijk met elkaar verbonden. En, als zelfs een mislukte bankoverval 

hem niet het nodige geld oplevert om het begeerde meisje te krijgen, eindigt 

Vagabond Days ermee, dat Nut het advies krijgt om het bestaan als tramp op te geven 

en zich in het dorp te vestigen. Nut wijst dit resoluut van de hand en in plaats 

daarvan vertrekt hij “naar de wijngaarden van Californië.” 

Vagabond Days bevat de contouren van een aantal centrale motieven in Hamsun’s 

oeuvre: het onzekere mobiele bestaan van de vagebond en het dualisme tussen geld 

en liefde als plotstructuur. Bij Hamsun zijn liefde en geld allebei onbetrouwbaar, 

vluchtig en instabiel, je kunt het snel krijgen en minstens even snel weer kwijtraken. 

Je zou verwachten dat deze vluchtigheid perfect aansluit bij het moderne leven, dat 

Hamsun in de VS had leren kennen, maar het paradoxale is nu juist, dat Hamsun 

weinig respect voor Amerika kon opbrengen. Voor hem was Amerika weliswaar de 

belichaming van het moderne, mobiele en ongebonden bestaan, maar niet van het 

ware vagebondisme. In zijn ogen was de Amerikaanse vagebond slechts een migrant, 

dat wil zeggen iemand die de ene vaste woon- en verblijfplaats verruilt voor de 

andere. Voor Hamsun zijn échte vagebonden nooit ergens thuis, ze zijn hun eigen 

baas, bepalen hun eigen identiteit en onttrekken zich aan de dominante cultuur, die 

het vagebondisme afwijst en criminaliseert. 

Net als in zijn debuutroman Sult, speelt ook in Vagabond Days het lopen, het 

vagebonderen een grote rol. Het ronddolen is voor Hamsun een cultuurkritische 

handeling. Bij Hans Christian Andersen zagen we dat de vagebond een ironische 

positie inneemt, terwijl de vagebond bij Hamsun eerder een tragische figuur is, die 

ondanks al zijn individuele vrijheid en ongebondenheid gevangen zitten tussen 

enerzijds het nerveuze en onvoorspelbare moderne leven en anderzijds het 

terugverlangen naar een voorspelbaar, traag en onopvallend bestaan. Iets dat hem 

wellicht later in de Blut und Boden aberraties van het Nationaalsocialisme aantrok. 

 

 



HENK VAN DER LIET 
 

 14 

HARRY MARTINSON 

We maken een nieuwe sprong in de tijd, naar 1948, het jaar waarin Knut Hamsun 

werd veroordeeld wegens landverraad maar waarin ook Harry Martinson’s 

langverwachte roman Vägen till Klockrike verscheen. Met deze roman wilde Martinson 

een brug slaan tussen zijn eigen vagebondistische levensvisie en de vrijheidsidealen 

van de naoorlogse avant-garde. Martinson had zijn vagebondistische ideeën al in de 

reisverhalen Resor utan mål (1932) en Kap Farväl (1933) en de dichtbundels Nomad 

(1931) en Passad (1945) gepresenteerd. 

In de gepolariseerde context van de Koude Oorlog werd het vagebondisme dat 

Marinson in Vägen till Klockrike beschreef, echter door linkse intellectuelen gezien als 

een teken van zijn groeiende wereldvreemdheid. Maar – net als Hans Christian 

Andersen en Knut Hamsun – wist ook Martinson heel goed waar hij het over had, als 

hij over vagebonden schreef. Als 7-jarige werd Martinson als weeskind onder de 

voogdij van de kerk geplaatst en in uiteenlopende pleeggezinnen geplaatst en vaak als 

goedkope arbeidskracht gebruikt, waarna hij als 17-jarige naar zee ging. Na een aantal 

jaren op de grote vaart, keerde hij terug naar Zweden en leefde als landloper (på luffen). 

In de loop van de jaren dertig werd zijn literaire talent ontdekt en in 1949 – een jaar 

na het verschijnen van Vägen till Klockrike – werd hij in de Zweedse Academie 

gekozen. 

Martinson was primair dichter en wat proza betreft schreef hij vooral korte 

verhalen, reisverhalen en essays. Het is echter de gedichtencyclus, Aniara uit 1956, die 

zijn grootste succes werd, vooral nadat Aniara in 1958 tot opera werd bewerkt. Samen 

met Vägen till Klockrike vormde Aniara de belangrijkste reden om hem in 1974 – 

samen met zijn landgenoot Eyvind Johnson (1900-1976) – de Nobelprijs voor 

letterkunde toe te kennen. 

Vägen till Klockrike bestaat uit vier delen, waarvan het tweede en meest omvangrijke 

deel dezelfde titel als het boek als geheel draagt. Eigenlijk is het geen roman, maar ook 

geen échte autobiografie, terwijl de gebeurtenissen die er in voorkomen wel gebaseerd 

zijn op het leven van Harry Martinson zelf. De wereld die in Vägen till Klockrike wordt 
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opgeroepen, is echter een mengeling van fantasie en werkelijkheid, een kombinatie die 

we ook bij Hans Christian Andersen en Hamsun al tegenkwamen. 

Vägen till Klockrike is net als Andersen’s Fodreise en Hamsun’s Sult, een opvallend 

fragmentarisch boek. In feite is het een bonte verzameling tableaus, korte 

hoofdstukken en fragmenten rond gebeurtenissen aan het begin van de 20ste eeuw uit 

het leven van de rondzwervende sigarenmaker Bolle, een vertederende vagebond en 

op het eerste gezicht een toonbeeld van naïviteit. In tegenstelling tot de weerspannig-

agressieve houding van Hamsun’s anonieme hoofdpersoon in Sult, is Bolle een 

conflict-mijdende, wat naïeve dromer. Je zou hem het prototype van een hippie of een 

soort Swiebertje P28 kunnen noemen, wiens levensvisie afwijkt van die van de 

goegemeente en die liever vertrekt dan ergens bij te moeten horen. 

Aan de hand van de belevenissen van Bolle, laat Martinson zien, hoe hard en 

meedogenloos het bestaan als vagebond kan zijn. Hij wordt uitgestoten door de 

burgerij, opgejaagd door politie en justitie, achternagezeten door bijtgrage honden en 

stenen gooiende dorpsjeugd, om nog maar te zwijgen over zijn blootstelling aan weer 

en wind. Maar ondanks alle ellende heeft Martinson ook humor, oog voor de 

schoonheid van de natuur en de onderlinge solidariteit onder de vagebonden. 

Op het eerste gezicht lijken de verschillen tussen de verbetenheid bij Hamsun en 

de zachtmoedigheid bij Martinson groot. Schijnbaar beziet Martinson het leven van 

de vagebond door een positieve, geromantiseerde bril, terwijl Hamsun genadeloos de 

honger, ontberingen en vernederingen beschrijft, die vagebonden dagelijks 

ondervinden. Maar als we wat preciezer kijken, dan blijkt die romantische blik van 

Martinson helemaal niet zo naïef, want ook hij is zich goed bewust van het feit dat 

Klockrike niets anders is dan een droom: “[w]il men naar Klockrike, dan moet dat in 

een droom gebeuren. Daar is een droom voor.” 

Het plaatsje Klockrike is ook helemaal niet het doel waar Bolle en zijn metgezellen 

heen willen. Het is eigenlijk ook geen echte plaats, het is eerder een idee van de 

ultieme ‘vagebondistische vrijheid’, die eigenlijk niet echt bestaat. 
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GRENZELOOS – MADAME NIELSEN 

Het slotakkoord van deze meanderende wandeling langs vier schrijvende 

vagebonden in Scandinavië, is het reisverslag Alverdensvandringerne (De overal en 

nergens wandelingen) uit 2019, van de auteur-performer Madame Nielsen. Ter 

verduidelijking, Madame Nielsen is één van de vele pseudoniemen van de Deense 

multi-kunstenaar Claus Beck-Nielsen (1963-). Sinds 2001 gebruikt Nielsen een hele 

reeks aan pseudoniemen en uiteenlopende identiteiten en in Alverdensvandringerne 

verschijnt Nielsen met een vrouwelijk persona, Madame Nielsen. 

De vagebonderende, grensverleggende en hybride identiteiten van Nielsen uiten 

zich onder meer in cross-dressing. In een gedateerde vintage wandeloutfit, met een 

alpinopet of flamboyante hoed op het hoofd en altijd met een roze paraplu en rode 

lipstick binnen handbereik, loopt Nielsen letterlijk de halve wereld over, op zoek 

naar de eigen identiteit en die van anderen: “alles is mogelijk, ik weet niet wie je 

bent, maar het maakt niet uit, in dit rokje, kekke jasje, rode lippen en grote ogen 

onder de roze paraplu is alles mogelijk”. Voor Madame Nielsen zijn kleding en 

uitdossing, een manier om met gendergrenzen en genderidentiteiten te spelen, iets 

dat ook tot confrontaties en handtastelijkheden leidt, vooral met mannen die zich 

bij de neus genomen of zelfs bedreigd voelen. 

In zijn eerdere boeken Claus Beck-Nielsen (1963-2001). En biografi uit 2003 loopt 

Nielsen een aantal maanden als een persoon zonder geheugen door de stad 

Kopenhagen; tijdens de Golfoorlog loopt hij in Selvmordsaktionen uit 2005 achter de 

invasietroepen aan dwars door Irak naar Bagdad; in Suverænen (2008) loopt hij rond 

in Washington en in Invasionen. En fremmed i flygtningestrømmen (2016) loopt hij 

undercover mee met vluchtelingen, die tijdens de zogeheten ‘vluchtelingencrisis’ in 

2016 van Griekenland naar Noord-Europa onderweg zijn. Men zou de werkwijze 

van Nielsen kunnen vergelijken met die van de Duitse onderzoeksjournalist Günter 

Wallraff. 

Wat opvalt is dat Nielsen niet alleen kritisch kijkt naar de werkelijkheid die hij 

beschrijft, maar ook naar de eigen ironisch-kritische tussenpositie, tussen “toe-
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eigening en tactische afwijzing” van de mainstream cultuur, waarover ik al eerder 

sprak. En wat Nielsen écht een moderne vagebond maakt is natuurlijk dat hij/zij 

het voetenwerk niet schuwt. 

Alverdensvandringerne documenteert een reeks dagtochten, die Madame Nielsen in 

de periode 2013–2017 maakte, in Europa en daarbuiten, van Ethiopië tot Mexico 

City. Het zijn korte, dagboekachtige aantekeningen – soms met tekstflarden in 

andere talen dan het Deens – die vergezeld zijn van snapshots en selfies, die Nielsen 

onderweg met een mobiele telefoon maakt. Het samenspel tussen de teksten en de 

foto’s is vanuit artistiek oogpunt heel interessant en bij vlagen uitgesproken 

humoristisch. 

‘Madame Nielsen’ is natuurlijk iets artificieels, een constructie. Als kunstenaar 

beantwoordt Nielsen de vraag naar zijn/haar identiteit, door er een literaire en 

visuele performance van te maken, die laat zien hoe identiteit continue kan 

veranderen, steeds opnieuw geconstrueerd en aangepast kan worden. Zodoende 

wordt de nog altijd vrij algemeen geldende idee, van een gefixeerde, essentialistische 

genderidentiteit vervangen door een fluïde, hybride, zoekende, identiteit – die 

uitgesproken vagebondistisch van aard is. 

Alverdensvandringerne begint met een brief aan een vriend, waarin het artistieke 

doel van het wandelproject uiteengezet wordt. Nielsen wil te voet reizen, maar niet 

in de voetsporen treden van mannelijke voorgangers, d.w.z. de Europese 

ontdekkingsreizigers, die in het verleden de hele wereld bereisden om het 

vervolgens te onderwerpen. Madame Nielsen wil als queer reiziger iets heel anders, 

namelijk de onbekende en onderbelichtte kant van al lang ontdekte en bekende 

steden en landschappen laten zien. Nielsen richt zich dus niet op de stadscentra 

maar op de randgebieden en buitenwijken, vaak anonieme non-plaatsen of 

heterotopieën, zoals Foucault ze zou noemen. Madame Nielsen formuleert het zelf 

als een zoektocht naar: “de barsten in het dagelijks leven, waar de sporen van de 

tijd zichtbaar worden. Ze brengt weliswaar geen onbekend gebied in kaart, maar ze 

zoekt wel naar de duistere kanten van de werkelijkheid en de geschiedenis.” 
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Je zou Alverdensvandringerne een documentaire van een omgekeerde 

ontdekkingsreis kunnen noemen, een ontdekkingsreis in de bekende wereld, die bij 

nader inzien dus helemaal niet zo bekend en vertrouwd blijkt te zijn. Daarnaast is 

het boek een zoektocht naar de eigen identiteit van de verteller/reiziger/wandelaar. 

Naast deze serieuze uitgangspunten en doelstellingen is Alverdensvandringerne ook 

buitengewoon geestig geschreven, met af en toe een vleugje oubolligheid, onder 

meer wanneer Nielsen heel openlijk flirt met de artistieke verwantschap met Hans 

Christian Andersen en Karen Blixen (1885-1962). 

Natuurlijk zit er in de wijze van reizen van Madame Nielsen ook een kritiek op 

het massatoerisme. Nielsen, de vagebond, loopt letterlijk en figuurlijk tegen de 

toeristenstroom in, weg van de stadscentra met hun toeristische trekpleisters, naar 

de periferie, de buitenwijken en stadsranden – daar waar de meeste mensen wonen 

en werken en waar zich het ‘gewone leven’ afspeelt. 

Nielsens is geen voyeur of escapist, maar een vagebonderende outsider, een 

zoekende kunstenaar-wandelaar die ons anders wil laten kijken naar ons zelf en de 

wereld om ons heen. Simpelweg door te lopen, waar te nemen, grenzen te 

bevragen, ze te overschrijden en er om te lachen. Zoals Hans Christian Andersen, 

Harry Martinson en vele andere vagebonden dat voor Madame Nielsen ook al 

hebben gedaan.  

 

TOT BESLUIT: EEN MISSING LINK? 

De vraag die ik aan de hand van dit viertal Scandinavische auteurs en werken 

vandaag met u heb willen bespreken is, of vagebondisme, een succesvolle 

canonisering in de weg heeft gestaan of niet. Het antwoord op deze vraag is aan de 

hand van slechts vier casestudies natuurlijk niet met zekerheid te geven, maar de 

eerste indruk is, dat de besproken vagebonden minstens even succesvol lijken te 

zijn als hun sedentaire tijdgenoten. 

Toch moet hier een belangrijk voorbehoud worden gemaakt, want wat deze 

auteurs óók gemeen hebben is, dat we ze allemaal al kennen en hun oeuvre 



SPOORZOEKEN 
 

 19 

toegankelijk is. Ook valt op, dat de meeste vagebonderende auteurs blijkbaar 

mannen zijn. Een interessante vraag is natuurlijk, waardoor deze 

genderongelijkheid veroorzaakt wordt.  

Eén van de problemen met het onderzoeken van vagebonden is, dat ze 

verhoudingsgewijs heel weinig concrete sporen hebben nagelaten. Dat geldt zowel 

voor mannen als vrouwen. Ik heb het mij vandaag makkelijk gemaakt, door vooral 

naar ‘gevestigde’ auteurs te kijken, want er is veel en intensief speurwerk nodig om 

sporen van minder prominente vagebonden te vinden en toegankelijk te maken. 

Literaire vagebonden bewogen zich letterlijk en figuurlijk vaak buiten de gebaande 

paden en hun werk bestaat vaak uit in eigen beheer gedrukte vlugschriften, 

gedichten en andere ‘vluchtige’ tekstsoorten. Het spoorzoeken wordt nog 

moeilijker als het om vrouwelijke en queer vagebonden gaat. 

U merkt het al, dit afscheidscollege staat niet zozeer in het teken van afronden 

en terugblikken, maar is eerder een sneak preview, een voorzichtige vooruitblik naar 

een project waaraan ik de komende jaren verder wil werken. Zeker wat de 

vrouwelijke en queer vagebonden betreft, is er een hoop te doen, want vooralsnog 

zijn er tot op heden slechts enkele van dergelijk schrijvende vagebonden in 

Scandinavië bekend. Eén daarvan is de Zweeds-Finse schrijfster Ulla Bjerne (1890-

1969), die ook publiceerde onder de mannelijke pseudoniemen Ali Frost en Lars 

Doll. En wellicht kunnen ook de Deense Karin Michaëlis (1872-1950) en Karen 

Blixen / Isak Dinesen als vagebonden opgevat worden. Wie weet. 

Het idee om dit afscheidscollege over zwervers, c.q. vagebonden te houden is, 

paradoxaal genoeg, ontstaan tijdens de Corona-lockdown, een periode die diepe 

sporen heeft achtergelaten in de fysieke en mentale gezondheid van veel studenten. 

Vandaar dat ik dit college afsluit met een oproep – ook aan hen – om naast veel te 

lezen, in de komende jaren ook veel te blijven lopen, zwerven, kuieren en 

ronddolen. Op die manier kom je als geesteswetenschapper verder dan door alleen 

achter een beeldscherm te zitten. 
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Laat ik daarom besluiten met een vermaning van mijn Amerikaanse collega 

Joseph Amato: 

 

“Although we now measure and parcel the planet via satellites, our most 

elemental senses of our standing in this world still derive from being on foot.” 

(Amato 2004, p. 277) 

 

Ik heb gezegd. 


