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Camus, Albert
Frans prozaschrijver, (Mondovi 07-11-1913 - La Chapelle-Champigny 04-01-1960)
‘Hoe minder zin het leven heeft, hoe beter het geleefd kan worden' luidde het motto van de in Algerije
geboren Camus, die door zijn bijdrage aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog, door zijn twijfels
aan het nut van de Algerijnse oorlog en door zijn kritiek op naoorlogse Stalinsympathisanten had
laten zien hoe heilzaam een afkeer van nihilisme en totalitarisme kan uitwerken. De als ﬁlosoof in
Algiers afgestudeerde Camus kreeg de Nobelprijs al op 43-jarige leeftijd, zeven jaar eerder dan zijn
voormalige mede-existentialist en rivaal Sartre. In 1956 had hij met zijn novelle La chute bewezen
dat hij als geen ander morele kwesties kon verpakken in aangrijpende verhalen. En in de vijftien jaar
daarvoor had hij zijn wereldbeeld - de mens leeft in een ‘absurd’, oftewel zinloos en onbegrijpelijk
universum en moet daar zonder hulp van God of ideologie het beste van zien te maken -vormgegeven
in essays (Le mythe de Sisyphe, 1942; L’homme révolté, 1951), toneelstukken (Caligula, 1945; Les
justes, 1950), en vooral romans die van grote invloed waren op de literatuurgeschiedenis. La peste uit
1947 werd beroemd als een allegorie op de Duitse bezetting van Frankrijk, maar is ook zonder die
achtergrondkennis een prachtig boek over verlies, verdriet, wanhoop en levenskracht. L'étranger leest
als een hardboiled novel in de traditie van Camus voorbeelden Hammett en Chandler maar is
tegelijkertijd een bespiegling over verantwoordelijkheid en conformisme.
AANRADER: L'étranger (1942)
Camus' in de ikvorm geschreven romandebuut is een oude favoriet voor leeslijsten op de middelbare
school; niet alleen door de bescheiden omvang maar ook door de heldere stijl, die zich kenmerkt door
korte zinnen en weinig moeilijke woorden. Daarbij vertelt 'De vreemdeling' een spannend en
intrigerend verhaal: de onverschillig door het leven gaande pied-noir (Algerijn van Franse afkomst)
Meursault schiet zonder duidelijk motief een man dood, en weigert zich in het daaropvolgende proces
fatsoenlijk te verdedigen. De roman begint met het doodsbericht van de moeder van de
hoofdpersoon, beschrijft daarna de moord en wat eraan voorafgaat, en laat in het tweede deel
Meursault vertellen over zijn tijd in de gevangenis en het doodsvonnis dat over hem wordt
uitgesproken. Camus maakt duidelijk dat Meursault de strengste straf krijgt omdat hij zich niet voegt
naar de conventies van de maatschappij; iedereen die niet huilt op de begrafenis van zijn moeder en
die niet in God zegt te geloven loopt het gevaar ter dood veroordeeld te worden. Meursault is een
homme révolté, een rebel zonder reden die zich nergens aan conformeert en zich aan het eind van
zijn relaas 'voor het eerst openstelt voor de tedere onverschilligheid van de wereld'. Maar L'étranger is
geen nihilistisch of zelfs pessimistisch boek; Meursault veracht de dood, en volgens Camus is dat de
beste levenshouding voor de mens in de irrationele wereld.
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