Discussievragen bij Petra Teunissen, Voor ’t gewone
leven ongeschikt. Een biografie van Clare Lennart
1. Wat vind je van de titel? Zegt de titel genoeg over het
boek en over de persoonlijkheid van Clare Lennart?
2. Het boek is opgezet als ‘keuzebiografie’. De biograaf
wilde laten zien op welke momenten Clare Lennart
cruciale keuzes maakte in haar leven en wilde ook de
‘roads not taken’ laten zien (p. 9). Is dat voldoende
gebeurd? Zijn er nog keuzes van Clare Lennart die de
biografie niet toelicht?
3. In de inleiding staat dat deze biografie, vergeleken
met andere biografieën, veel aandacht besteedt aan de jeugd van Clare Lennart
en haar familie. Vind je dat terecht? Of zijn de hoofdstukken over de jonge Clare
Lennart te lang?
4. Een van de verklaringen voor het feit dat Clare Lennart in de onevenwichtige
relatie met Frans Coenen bleef, is dat zij in Coenen een vaderfiguur zag (p. 140).
Ben je het eens met de biografe? Zijn er andere verklaringen mogelijk? Welke?
5. Is het getekende portret van Clare Lennart door Erika Visser op p. 332 inderdaad
‘onthullend’? Zie jij daar het ‘dominerende’ in haar karakter, zoals Eveline zegt, in
terug?
6. Volgens Liliane Waanders van het blog hanta.nl is de biografe ‘aardig’ voor haar
onderwerp. Ben je het daar mee eens? Is aardig zijn voor je onderwerp als
biograaf nodig of nuttig?
7. De biografe geeft af en toe haar persoonlijke mening over de boeken van Clare
Lennart. Bijvoorbeeld over De blauwe horizon (p. 285) of Avontuur (p. 166).
Hoort dat volgens jou in een biografie of moet de biograaf neutraal blijven over
het werk van de auteur?
8. Heb je de neiging gehad om de noten te lezen? Zo ja, op welke momenten was je
nieuwsgierig naar wat er in een noot stond?
9. Nodigt de biografie uit tot het lezen van het werk van Clare Lennart? Welk boek
zou jij als eerste willen lezen (als je er tijd voor had?)
10. De biografe laat vaak zien dat elementen of personages uit de romans en
verhalen van Clare Lennart gebaseerd zijn op de werkelijkheid. Bijvoorbeeld over
Lily/ Da Doyer in De blauwe horizon of Ellen/ Anne Mclaine Pont in Twintig
ramen aan de straat. Vind jij een boek waardevoller of leuker als het
‘autobiografisch’ is of maakt het je niet uit? Lees je een boek anders als je weet
dat sommige gebeurtenissen werkelijk gebeurd zijn?
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11. Tijdens de promotie vroeg de hoogleraar jeugdliteratuur, Helma van Lierop,
waarom de jeugdliteratuur van Clare Lennart in een apart hoofdstuk aan het
einde van het boek is behandeld. Zij sprak een voorkeur uit voor een
chronologische behandeling in het leven zoals de romans voor volwassenen. Wat
is jouw visie hierop?
12. Een andere vraag tijdens de promotie ging over postume privacy. Hebben de
doden recht op privacy? Mag de biografe (ook pijnlijke momenten) citeren uit de
brieven van Clare Lennart? Hoe denk jij daarover? Stel dat iemand jouw
liefdesbrieven aan een jeugdliefde vond en citeerde?
13. Twee meelezers hadden tegenstrijdige meningen over de passage over Clare
Lennarts inzet voor de Utrechtse singels (p. 378-382). De een vond het een mooi
biografisch stukje, de ander vond het te lang en niet ter zake doende. Wat vind jij?
14. In de biografie komen veel vrienden, familieleden en collega’s van Clare Lennart
voor (zie ook het personenregister). Over wie zou je wel eens meer willen weten
of een biografie willen lezen?
15. De biografie bevat vooral portretfoto’s van Clare Lennart en haar familie en
vrienden. Had je meer foto’s willen zien van de huizen en/of de omgeving waar
ze woonde?
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