Leesclubwijzer bij Huisjes van kaarten
Romananalyse en discussietips bij Huisjes van kaarten van
Clare Lennart door Petra Teunissen-Nijsse. Oorspronkelijke
uitgave: Bruna 1939, herdruk, met een nawoord door Koen
Vergeer, L.J. Veen Klassiek, 2017
1. Samenvatting
Huisjes van kaarten volgt precies een jaar in het leven van
Therese Lucia Landolf. Deze jonge schrijfster en vertaalster
huurt een kamer en een zolder bij de kruidenier Pierre
Lodewijk Godefroy en zijn stokdove huishoudster Geertje. Zij
heeft recent een groot verlies geleden: haar geliefde Jean is na een lang ziekbed
overleden. Op een zomeravond trekken de zwangere variétéartieste Marcella, haar
derde man Buby en haar dochter Claartje Levisohn in dit huis. Nog dezelfde avond krijgt
Marcella een baby.
Het huwelijk tussen de nietsnut Buby en Marcella loopt uit op een echtscheiding omdat
Marcella met een rijkere man wil trouwen. Claartje bloeit in dit jaar op tot een jonge
vrouw en krijgt de kans om haar talent als violiste te ontwikkelen. Lou Godefroy, de
nicht van Pierre Lodewijk, stemt uiteindelijk toe in een huwelijk met haar baas Maurits
Rozenschoon. Het huwelijk van Theo en Elly Romunde, zwager en zus van Therese,
wankelt door Theo’s verhouding met Lou Godefroy, maar houdt uiteindelijk stand.
In het laatste hoofdstuk komt Lou om bij een auto-ongeluk in het buitenland. Godefroy
neemt de trein om alles te gaan regelen en Therese brengt hem naar het station.
Opnieuw loopt Therese vanaf het station naar huis na een sterfgeval, maar in dit jaar
heeft zij het leven aanvaard.
Hier stond ik, denkt ze, een jaar geleden en ook toen bloeiden de escholtzia’s
en de cornutaviolen en Jean was dood. En ik stond hier, verdoofd en
wezenloos, als aangespoeld op een vreemde kust. Maar ik heb geleefd. [...]
voor het eerst op eigen verantwoordelijkheid en ik heb de angst voor het
leven verloren. [...] Er is een tijd geweest, dat ik het leven haatte – of
misschien is het beter te zeggen ‘vreesde’ – om deze wrede vergankelijkheid.
Het spiegelde voor en achter je, maar je handen bleven leeg… [...] Tot op een
dag de schoonheid van de spiegeling me met dankbaarheid vervulde. (p. 230231)
2. Thematiek
De jeugdherinneringen van Therese zijn voor haar een ‘beschut dal’. Zij put moed en
troost uit de herinnering aan haar paradijselijke jeugd en de kracht van de groene aarde,
die ze leerde kennen in de ‘groene tuin’ waarin ze met haar zusje Elly speelde. Dit
verleden staat ten dienste van de toekomst. Als kind mocht ze dromen en nu nog, maar
het leven stelt andere eisen aan een volwassene:
Dit is het dus, denkt ze, waarom ik aan het leven hang. Het oude spel… het
oude lied… het aandeel, dat ik heb in het wonder. Maar het kan niet meer
álles zijn als vroeger, toen ik een kind was. Een kind kan alleen en verzaligd
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dolen door zijn wondere tuin… en er zijn mensen, die levenslang zulke
kinderen blijven. Een mens… dat is de consequentie van het mens-zijn… kan
niet de menselijke kant van het leven negeren.
Het thema van de droom versus de werkelijkheid komt in veel romans van Clare
Lennart terug. Zij legde aan haar uitgever Doeke Zijlstra haar visie op het boek uit:
‘tenslotte blijkt dan hoe achter de werkelijkheid van het dagelijks leven “de tuin van
niemand” ligt of hoe achter de stenen huizen van de straat de huisjes van kaarten staan.
Men moet er slechts in berusten, dat de tuin van niemand onbetreden moet blijven en
dat men in huisjes van kaarten niet wonen kan. Of nuchterder gezegd: droom en
werkelijkheid hebben beide hun recht van bestaan… zijn samen “het leven”. Men moet
ze alleen niet verwarren.’
De tijd en het eindeloos dolen door de tijd zijn eveneens belangrijk thema’s. De niet bij
name genoemde Steenweg is een metafoor voor de geschiedenis. Kruidenier Godefroy
lijkt uit de middeleeuwen weggelopen en de veertigjarige Marcella is op en top een
vrouw van de jaren dertig. Therese waardeert de middeleeuwen, maar begrijpt de
moderne tijd. Midden op de ‘lange straat’ staan de twee vrouwen tegenover elkaar:
Therese met het gezicht naar de middeleeuwse Buurkerk, Marcella met het gezicht naar
de etalages van C&A. Koen Vergeer schrijft in zijn nawoord: ‘De ervaringen van haar
personages, dobberend tussen de alsmaar versnellende, oppervlakkige eigen tijd en een
trage, meer gelaten en troostrijke eeuwigheid , heeft Clare Lennart in haar roman
prachtig invoelbaar gemaakt.’
Hoewel de naam Utrecht niet genoemd wordt, is de Utrechtse Steenweg zeer duidelijk te
herkennen als de straat die loopt van C&A tot in de Middeleeuwen. Utrechtenaren
herkennen direct ‘het stille kroegje dat van achteren op de gracht uitziet’ als café De
Witte Ballons (Lijnmarkt 12) en het ‘donkergrauw, hardstenen middeleeuws huis’ als
Zoudenbalch (Mariastraat 28). Huisjes van kaarten is dan ook wel een lofzang op de
Domstad genoemd.
3. Titel
De titel Huisjes van kaarten verwijst naar een oud kinderversje over Adjen Dodderken en
Anneke Toverheks. Arjen Dodderken bouwde huisjes van kaarten en dan kwam Anneke
Tanneke toverheks om ze omver te blazen. Het fragiele bouwsel van speelkaarten staat
symbool voor de wankelheid van het leven.
De titel verwijst ook naar de moed van Therese en andere personages om, net als Arjen
Dodderken, het leven steeds, met onvermoeibaar idealisme, opnieuw op te bouwen. Het
versje was een richtlijn voor Clare Lennarts eigen leven, vertelde ze in een interview:
‘het materiaal is onvergankelijk, men kan er een wonderland van bouwen wanneer men
de schoonheid van de groene aarde drenkt met de droom in zijn hart. Het is goed dat de
mens deze droom is gelaten, want het gerationaliseerde leven is als een vlinder zonder
vleugels.’
Niet alleen het thema ‘huisjes van kaarten’ was gebaseerd op een sprookjesverhaal, ook
sprookjesfiguren als Repelsteeltje, Vrouw Holle en de kleine dennenboom van Andersen
figureren in de roman. Therese Landolf spreekt met Buby over de Erzählungen, Märchen
und Schriften van E.T.A. Hoffmann. Clare Lennart had ook een grote voorliefde voor
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diens kattenverhaal Lebensansichten des Katers Murr (1819/1821). In al haar romans,
ook in Huisjes van kaarten, spelen katten een levendige rol.
4. Structuur en stijl
Huisjes van kaarten heeft een vrij fragmentarische structuur met een alwetende
verteller. Thereses jaar van rouw begint en eindigt met een sterfgeval en een wandeling
van het station naar het oude huis in de ‘lange straat’. Hoewel Therese Landolf het
belangrijkste personage is, zijn er ook scenes waarin zij geen rol speelt.
Clare Lennart wisselt beschrijvingen en dialogen af met ‘filosofische’ bespiegelingen.
Bijvoorbeeld: ‘Eigenlijk zou een vrouw drie levens tot haar beschikking moeten hebben.
Een om mooi en bekoorlijk te zijn met al wat daaraan vastzit aan zorg, aan concentratie,
aan vernuft, een om kinderen te krijgen en op te voeden; en een om zich te ontwikkelen
tot een mens. (p. 145)
Clare Lennart schrijft in een impressionistische stijl met veel monologue intérieur. Veel
hoofdstukken beginnen met een beschrijving van het seizoen aan de hand van de dan
bloeiende bloemen en planten. Van de kerstbomen in november en de narcissen in
februari tot de seringen in mei: ‘En wij mensen, drijven op de stroom van de tijd aan het
onveranderlijk ritme van de wisselende seizoenen voorbij. Ons leven kent geen
bestendigheid.’
5. De belangrijkste personages
Therese Lucia Landolf
Therese, ook wel Treesje of Trezia genoemd, is een (leeftijdsloze) alleenstaande
schrijfster van korte verhalen ‘met wel zes pseudoniemen’. Zij bewoont een kamer
boven de kruidenierszaak van Pierre Lodewijk Godefroy met haar rode kater Rouska.
Therese heeft haar grote liefde Jean verloren. In een jaar leert zij om te gaan met haar
verlies en hervindt zij zichzelf, haar eigen kern.
Pierre Lodewijk Godefroy
Kruidenier Pierre Lodewijk Godefroy is een man van een jaar of zestig met een geel
‘maangezicht’. Hij is bedachtzaam, scrupuleus en zeer gesteld op traditie en routines. In
zijn standsbewustzijn is Godefroy een onmiskenbaar Utrechtse stijve hark. Zijn
afscheidsgebaar omschrijft Clare Lennart zó: ‘Men kan het nauwelijks wuiven noemen.
Er is iets wonderlijks pathetisch in deze onhandige poging om op menselijke wijze een
gevoel van genegenheid uit te drukken.’ Zijn enige liefhebberij zijn de fuchsia’s die hij
kweekt op de binnenplaats.
Buby
De dertigjarige Buby is getrouwd met Marcella, die hem ‘George’ noemt. Hij huurt de
tweede etage boven de kruidenierszaak en woont daar met zijn vrouw, pasgeboren
baby, stiefdochter Claartje en zijn schoonmoeder. Hij heeft geen baan en rookt en drinkt
te veel. Clare Lennart omschrijft hem als een ‘zwaarmoedige lichtmis’ en in de
terugkerende bewoordingen: ‘Ik ben Pierrot en ‘k hou van wijn.’ Hoewel Buby liegt en
een nietsnut is, is hij wel sympathiek. In hoofdstuk 10 vertelt hij Therese over zijn jeugd
en zijn tevergeefse liefde voor zijn buurmeisje Lucie Douve.
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Marcella
De blonde Marcella is een veertigjarige zangeres in variétés. Als artieste, die voor de
derde keer is getrouwd en kinderen heeft van verschillende mannen, is zij voor
Godefroy ‘de personificatie van een wereld, waar men er maar op los leefde, zonder
tradities, zonder waardigheid, lukraak zoals het onkruid groeit.’ Marcella is ijdel en
kleedt zich ‘van hoedje tot schoenen zo duur als het seizoen veroorlooft.’ Ze is grof,
egoïstisch en berekenend. Zij dumpt Buby om met de rijke industrieel Bosch te trouwen.
Claartje Levisohn
Claartje is de puberdochter van Marcella uit een eerder huwelijk. Haar moeder houdt
haar opzettelijk klein en kleedt haar lelijk, zodat haar dochter geen concurrerende
aandacht van mannen krijgt. De dromerige Claartje verlangt naar een ‘sprookjesprins’ en
vindt troost in (viool)muziek.
Louise Godefroy
De cynische Lou Godefroy, ook wel ‘Frosty’ genoemd, is het nichtje van Godefroy. Haar
ouders zijn jong gestorven aan tbc en zij is bij Godefroy opgegroeid. Nu is zij een koele,
mooie, ambitieuze en zelfstandige vrouw van 26. Zij werkt als secretaresse voor de
advocaat Maurits Rozenschoon, die met haar wil trouwen. Hoewel ze weet dat Theo
Romunde onbetrouwbaar is, voelt ze meer voor hem dan ze zelf wil.
Theo en Elly Romunde
In hoofdstuk 12 introduceert Clare Lennart het personage Elly, de zus van Therese. Zij is
getrouwd met de notoire leugenaar Theo Romunde, die haar met Lou Godefroy (en
anderen) bedriegt. Theo Romunde bedriegt zichzelf beter dan de wereld. Ook Elly
bedriegt zichzelf en speelt liever een rol dan dat ze waarheid over haar huwelijk onder
ogen ziet.
6. Situering binnen het werk
Clare Lennart is het pseudoniem van Clara Helena van den Boogaard-Klaver (18991972). Zij was opgeleid als onderwijzeres, maar leidde sinds 1927 een armoedig
bestaan als pensionhoudster. Met het schrijven van verhalen en romans vulde ze haar
inkomen aan. Na haar romandebuut Avontuur (1935)
publiceerde zij Mallemolen, een autobiografische impressie van
haar ervaringen als pensionhoudster in Utrecht. Daarna volgde
De wijde wereld, een boek voor opgroeiende meisjes. Huisjes
van kaarten was haar derde roman. Na de Tweede
Wereldoorlog bouwde ze een goede naam op als auteur van
neoromantisch, psychologisch proza. Het Boekenweekgeschenk
Twee negerpopjes (1949) bracht haar grote bekendheid. In
1955 verzorgde zij opnieuw het Boekenweekgeschenk: Op
schrijversvoeten door Nederland. Zij publiceerde zo’n twintig
romans en novellebundels, als Serenade uit de verte (1951),
Stad met rose huizen (1954) en haar bekendste roman De ogen
van Roosje (1957). Clare Lennart werkte ook als vertaalster,
recensente en journaliste.
De eerste druk van Huisjes van kaarten verscheen in het
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voorjaar van 1939 bij uitgeverij Bruna. In 1949 verscheen de tweede druk. Daarna
volgden enkele uitgaven als Zwarte Beertjes pocket bij Bruna. In juli 2019 verscheen de
zevende druk in de serie LJ Veen Klassiek met een nawoord van Koen Vergeer.
De jeugdherinneringen van Therese Lucia Landolf spelen een belangrijke rol in
Huisjes van kaarten. In Voor ’t gewone leven ongeschikt. Een biografie van Clare Lennart
laat Petra Teunissen zien dat Clare Lennart zelf haar eerste negen levensjaren
doorbracht in een groot landhuis met een ‘groene tuin’ en een kwekerij. Zij ontdekte
ook dat het bohemien-gezin van Buby, Marcella en Claartje is gemodelleerd naar Clares
kennissen Harry en Alie van Rijswijk en hun dochtertje Pinie.
Clare Lennart schreef Huisjes van kaarten in haar pension op de Steenweg in het
centrum van Utrecht. Het idee voor een ‘roman van een straat’ viel Clare op een morgen
in november 1935 al in. Aan haar minnaar en mentor, de criticus Frans Coenen, schreef
zij: ‘Op zoo’n stille zondag kan zelfs deze Steenweg iets poëtisch krijgen. Dan is het, of hij
nu al de verlatenheid in zich draagt van over een tiental jaren. […] Op maandag gordt hij
zich dan wel weer aan tot meedoen. Niet meer heelemaal up-to-date, maar toch nog
dapper. Zou een roman kunnen zijn…’
Huisjes van kaarten was Clare Lennart zeer dierbaar. Zij vond dat zij in deze
roman haar gevoelswereld het beste tot uiting had gebracht. De slotalinea is dan ook als
een motto voor haar hele oeuvre te lezen:
Niets van wat we dromen kunnen we bereiken. Niets van wat de mensheid
door de eeuwen heeft gedroomd, heeft ze werkelijk bereikt. Dat is de tragiek
van het leven. Maar zolang we het dromen, kunnen we het niet verliezen. En
dat geeft het leven zijn schoonheid, want het is niet alleen wat het is, maar
ook wat wij mensen verlangen dat het zal zijn. Het is even goed in ons als om
ons.
Discussievragen
Structuur, tijd en ruimte
1. De roman is vrij fragmentarisch opgebouwd rondom de verschillende
personages. Hoe heeft u deze opbouw ervaren tijdens het lezen?
2. Clare Lennart strooit in haar beschrijvingen met namen van Utrechtse
horecazaken en winkels. Wat vindt u van deze ‘colour locale’? Herkende u
plaatsen in de roman?
3. De roman speelt zich af in de crisistijd voor de Tweede Wereldoorlog. Wat is van
die economische crisis te merken?
Personages
1. Therese maakt de grootste ontwikkeling door in de roman. Probeer deze
ontwikkeling te beschrijven.
2. Welke functie heeft het gesprek van Therese met Jaap in hoofdstuk 8?
3. Bijna ieder personage beschrijft Clare Lennart met enig mededogen, behalve
Marcella. Vindt u Marcella ook een egoïstische vrouw?
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4. Claartje Levisohn krijgt aan het slot van de roman de kans om zich te
ontwikkelen tot professioneel violiste. Had u dat verwacht toen u las dat ze een
tweedehands viool kocht?
5. Is de keuze die Lou maakt om (toch) met Maurits Rozenschoon te trouwen voor u
invoelbaar?
6. Enkele personages houden van katten, van Therese en Godefroy, tot Buby en de
hoer, Jeaan. Ziet u meer overeenkomsten tussen deze personages?
7. Met welk personage zou u in een pension willen wonen?
Thematiek
1. Huisjes van kaarten is de eerste roman waarin Clare Lennart betoogde dat ‘de
groene aarde’ het leven draaglijk maakt. Daarvoor ging ze terug naar ‘het
beschutte dal der herinnering’ van haar eigen jeugd. Hoe helpen
jeugdherinneringen Therese om het verlies van haar geliefde Jean te verwerken?
2. Wat is de functie van de ‘tuin van niemand’ in het verhaal?
3. ‘Wat heb je eraan kaartenhuisjes te bouwen, als ze toch weer worden
omgeblazen? Dan kun je het toch beter laten?’ vraagt Lou aan Therese (hoofdstuk
12). Wat zou uw antwoord zijn?
Taal en stijl
1. Clare Lennart gebruikt veel herhalingen. Zoals de omschrijving ‘Pierrot’ voor
Buby en de ‘slifferende’ loop van Godefroy en andere stadsbewoners. Versterken
deze herhalingen uw beeld van de personages of vindt u ze overbodig?
2. Clare Lennarts ouders waren allebei kunstschilder. In haar roman beschrijft ze
nauwgezet de kleuren van planten en dieren. ‘Kleuren zijn misschien wel de
geheime kracht van Huisjes van kaarten’, schrijft Koen Vergeer in zijn nawoord.
Spreekt u deze ‘kleurgevoeligheid’ u aan?
3. In de tekst staan af en toe Franse woorden of zinnetjes, vooral in de monologue
interieur van Therese of Buby, vaak uit een liedje (zoals Au clair de la lune, in
hoofdstuk 11). Herkent u meer liedjes?
4. De roman is voor de Tweede Wereldoorlog verschenen en bevat enkele negatieve
omschrijvingen van Joden, zoals de eigenaar van een uitdragerij die ‘een
schimmelig joodje’ wordt genoemd. Heeft u zich hieraan gestoord?
Intertekstualiteit
1. In Clare Lennarts Boekenweekgeschenk Twee negerpopjes komen opnieuw de
zusjes Trezia en Elly voor. Kunt u parallellen vinden?
Auteur
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1. Therese is een jonge vrouw met ‘sluik bruin haar en in haar ogen iets van groen
en iets van goud. Ze was smal en lang met in haar spraak en manieren die
eigenaardige mengeling van vrijmoedigheid en verlegenheid, die kinderen
dikwijls eigen is.’ De jonge vrouw lijkt niet alleen uiterlijk veel op Clare Lennart.
Vrijwel het hele vierde hoofdstuk, gewijd aan de reis uit Amsterdam na Jeans
overlijden, is geïnspireerd op Clare’s emoties rond de dood van haar geliefde
Frans Coenen, in juni 1936 in Amsterdam. Voegt het feit dat Clare Lennart dit
verlies zelf (ongeveer) zo beleefd had, iets toe aan het boek?
Reacties
1. De recensent van Het Utrechts Nieuwsblad vond het in 1939 maar niets dat Clare
Lennart ‘zijn’ Utrechtse binnenstad bevolkt had met ‘louter dégénéré’s, menschen
die zich nog juist weten vast te klampen aan de resten van een vervluchtigd geluk
– of ten onder gaan met den naam van een gedroomde geliefde of een exotische
bloemennaam op de lippen.’ Wat vindt u van de ‘maatschappelijk mislukte’
personages in de roman?
2. Bij de tweede druk, in 1949 schreef de NRC: ‘Dat men geen verre reizen behoeft
te maken, om stof voor een roman te vergaren, bewijst Clare Lennart in Huisjes
van kaarten […] Haar blik reikt in dit boek niet veel verder dan haar huis en haar
naaste omgeving, maar hoewel de schrijfster een zekere hang vertoont naar het
beslotene, het idyllische, is zij geenszins blind voor de werkelijkheid. Juist dit
terugtrekken op betrekkelijk smalle basis doet haar dieper schouwen en geeft
haar een oorspronkelijker kijk op haar medemenschen dan iemand wiens
aandacht over een breder gezichtsveld verdeeld is.’ Bent u het eens met deze
recensent?
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•
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