
 
Bespreking: Guus van der Veer 
 
Ed Brand (samensteller): ‘Het cahier Charles Baudelaire’ Uitgeverij Candide/Wrede 
Veldt, Amsterdam, 2005.  ISBN 90-75483-00-7 (Bipolaire stemmingsstoornis/PO/1)  
 
Vertaling: Martine Woudt, met een nawoord van Theo Festen. 
 
Soort boek/ziekte/stijl:  Dit boek bevat uitvoerige citaten uit 
dagboekaantekeningen en brieven van Baudelaire. Die citaten tonen dat zijn leven 
bepaald werd door aanhoudende gevoelens van lethargie, verveling en melancholie, 
afgewisseld door schaarse periodes van euforie en werklust die als hypomaan geduid 
kunnen worden. 
De teksten van Baudelaire worden voorafgegaan door een verantwoording van de 
samensteller. 
Dit boek maakt deel uit van een serie over manisch-depressieve ziekten bij befaamde 
personen: er zijn vergelijkbare cahiers verschenen over Lord Byron, Virginia Woolf, 
en Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven. 
 
Over de schrijver: Dr. Ed Brand is psycholoog/uitgever ( Candide). Zie ook: 
http://www.linkedin.com/pub/ed-brand/69/4ba/38/pt  
 
Charles Baudelaire (1821-1867) was vooral dichter, maar daarnaast ook prozaïst en 
literair criticus. Zijn bekendste werken zijn Les fleurs du mal (1857) en Paradis 
artificiels : opium et haschisch (1860). Zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire 
 
 
Korte beschrijving:   De teksten van Baudelaire illustreren de gedachte dat hij aan 
een bipolaire stemmingsstoornis geleden moet hebben. Ze maken ook duidelijk hoe 
hij, met behulp van alcohol en opium, probeerde om zijn stemming te verbeteren. 
Daarnaast komen zijn lichamelijke kwalen aan de orde – als achttienjarige deed hij 
syfilis op, en hij leed ook aan migraine, koortsaanvallen, duizelingen, 
ingewandsproblemen en hartkloppingen.  
 
Wat viel op: Het boek bevat slechts een klein aantal citaten uit Baudelairs poezie. 
 
Citaten:  
Blz. 13: “Gevoel van eenzaamheid, sinds mijn kindertijd. Ondanks mijn familie – en 
vooral te midden van mijn vrienden – het gevoel dat het mijn lot is eeuwig eenzaam 
te zijn. 
Toch heel sterke liefde voor het leven en voor plezier.” 
 
Blz. 28: “Mijn hoofd wordt letterlijk een zieke vulkaan. Grootse stormen en grootse 
dageraden. (..) Wees niet verbaasd over het chaotische van mijn brief; ik zit vol 
verwarrende gedachten (..) Er overkomen me de vreemdste avonturen. Nu is er weer 
een man die me aanbiedt om me tweeëntwintigduizend francs vooor te schieten, op 
idiote voorwaarden. Aan de andere kant stelt hij me voor dat ik over een maand aan 
het hoofd zal staan van een eerbiedwaardige onderneming waar ik altijd al van heb 
gedroomd. Al mijn eerdere aantekeningen zullen van nut zijn. En dit keer werken we 
alleen met een groot kapitaal als basis. 

http://www.linkedin.com/pub/ed-brand/69/4ba/38/pt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire


Al die dingen lijken wel dromen, en toch is het ergens op gebaseerd. 
Als ik mijn brief teruglees denk ik dat hij er voor u gestoord uit moet zien. Blijkbaar 
moet dat altijd zo zijn.” 
 
Blz. 101:  “Ik heb gemerkt dat bijna alle crises me zijn overkomen op een nuchtere 
maag. Hun terugkeer is absoluut niet regelmatig. De eerste keer (nacht van zondag op 
maandag) heb ik verscheidene crises gehad. 
Ik geloof dat voedsel en rusten er niets aan veranderen. Ik heb alleen nooit honger, ik 
kan verscheidene dagen doorbrengen zonder naar eten te verlangen.” 
 
Recensies/Extra:  Ik vond geen recensies van dit Cahier. Op Youtube zijn diverse 
teksten van Baudelaire te vinden, bijvoorbeeld  ‘l Ame du vin’ (zie:  
http://www.youtube.com/watch?v=0zqog0fXZU0) en Le Vin de l‘Assasin (zie: 
http://www.youtube.com/watch?v=grsQb2GAJYc), beide vertolkt door Leo Ferré. 
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