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The Gallant Edith Bratt

Jan van Breda¹

W ie de biografie van Carpenter leest, zal 
aan het einde wellicht geen al te positief 
beeld van zijn vrouw Edith hebben gekre-

gen. Hoe romantisch ook hun ontmoeting, de ‘ver-
boden liefde’, gevolgd door een jarenlange scheiding, 
gevolgd door een huwelijk van meer dan 50 jaar. De 
biografie van Carpenter wekt de indruk dat de levens 
van Tolkien, hoogleraar en wereldberoemd schrijver, 
en van Edith, huisvrouw en moeder van hun vier kin-
deren, met het verstrijken van de jaren meer en meer 
uiteen dreven en dat dit leidde tot wat ik dan maar 
noem verzuring bij Edith. Aan de verwijdering zal ze-
ker hebben bijgedragen dat Edith zich op een gegeven 
moment afkeerde van het katholieke geloof dat voor 
Tolkien een fundament van zijn bestaan vormde. 

Vanuit dat oogpunt kan het wat onbevredigend zijn 
dat de biografie van Bunting eindigt in 1917, toen de 
relatie van Ronald en Edith nog goed was. Waar ik 
meteen maar tegenover zet dat een biografie over die 
latere jaren zeer waarschijnlijk een hoogst speculatief 
karakter zou hebben, want de gedachte dat de familie 
daarvoor toegang zou geven tot de persoonlijke cor-
respondentie e.d., lijkt me irreëel. Maar zo dadelijk 
meer over het waarom van dat eindpunt.

De eerste hoofdstukken van het boek gaan over de 
jonge jaren van Edith. Daarbij gaat Bunting in op 
de relatie tussen haar vader Alfred Warrilow en haar 
moeder Fannie Bratt. Edith werd in 1889 geboren als 
een onwettig kind van die twee – Frannie was (klas-
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Nancy Bunting² heeft een boeiende biografie geschreven over de eerste jaren van het 
leven van Tolkiens vrouw Edith. Maar de visie van Bunting op de betekenis van Edith 
voor het werk van Tolkien is wat te dwingend.

sieke situatie) aangenomen als gouvernante voor 
dochter Nellie van Alfred en diens vrouw Charlotte 
en tja, van het een kwam het ander. Het boek is inte-
ressant als geprobeerd wordt deze verhouding en de 
maatschappelijke positie van Edith te duiden in de 
context van de Victoriaanse klassenmaatschappij van 
die tijd. Harde feiten, afgeleid uit documenten uit die 
tijd, worden afgewisseld met meer speculatieve aan-
names. Zo lijkt het een feit dat Fannie na het vroege 
overlijden van Alfred in 1891 diens zaak succesvol 
overnam en dat Edith, na het overlijden van haar 
moeder in 1903, mede daardoor over het nodige geld 
beschikte. Haar voogd was een advocaat en Bunting 
suggereert, niet ten onrechte denk ik, dat die niet blij 
zal zijn geweest met de aandacht voor Edith van ene 
Ronald Tolkien, wees zonder geld en met weinig toe-
komstperspectief, ofwel: een mogelijke golddigger! 
Ook is het mooi om te lezen hoezeer Edith op haar 
plaats was op haar school, genaamd Dresden House. 
“Edith appears to have thrived at Dresden House”, 
schrijft Bunting, zich baserend op onder meer de 
prijzen die ze als scholier won. Maar veel is onzeker. 
Niettemin, toen haar schooltijd afliep in 1907, kreeg 
ze, 18 jaar oud, onderdak bij Mrs. Faulkner, waar later 
ook de broertjes Tolkien werden geplaatst door hun 
voogd. De rest is geschiedenis. 

Het boek valt beter te plaatsen als de introductie ook 
wordt gelezen. Bunting neemt de ruimte om afbreuk 
te doen aan de betrouwbaarheid van Carpenters bio-
grafie. Ze benadrukt dat Christopher de eerste ver-

1) Met dank aan Renée Vink, met wie ik heb gespard over het boek en de recensie.
2) Uit alles blijkt dat het boek met name is geschreven door Bunting. De bijdrage van Hamill-Keays lijkt zich te beperken tot bepaalde 

delen rond het verblijf van Tolkien in het leger tijdens WOI. Vandaar dat ik hierna telkens alleen Bunting als schrijver noem.
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sie van de biografie in stukken scheurde en dat een 
tweede, gereviseerde, versie pas acceptabel was. Ze 
verbindt dit met haar lezing van die biografie dat 
Edith daarin te negatief wordt gepresenteerd, “cre-
ating a picture of dysfunction or sentimentalism”.³ 
Uit alles wordt duidelijk dat Bunting het boek heeft 
geschreven met een bepaald ‘programma’ voor ogen: 
Edith voor het voetlicht brengen als de voornaamste 
inspiratiebron⁴ van haar man: “The muse, anchor, 
wife, and keeper of Ronald’s heart.”⁵ Dat programma 
gaat zo ver dat ze de oorsprong van het werk aan het 
legendarium op een vroegere datum wil stellen, met 
inbegrip van de oorsprong van het verhaal van Núme-
nor, en dat ze daaruit concludeert dat Tolkien in zijn 
legendarium uitdrukking wilde geven aan zijn schei-
ding van Edith. Het voert hier te ver om uit te werken 
dat dit haast niet juist kan zijn. Dit programma zal de 
reden zijn waarom het boek eindigt in 1917. Daarna 
zijn er toch weinig tot geen aanknopingspunten om 
Edith als Ronalds muze te zien.

Op de noodzaak van het programma valt ook wel het 
nodige af te dingen. Ik heb de biografie van Carpenter 
meermaals gelezen en hoewel aan het einde het beeld 
van Edith niet heel positief is, ligt dat anders juist 
waar het gaat om de eerste jaren van de relatie met 
Ronald Tolkien. De romance van Ronald en Edith 
was behoorlijk vurig, Edith verbrak een verloving 
voor hem, ondanks zijn slechte vooruitzichten, of-
ferde veel op door haar man achterna te reizen tijdens 
zijn lange verblijf in militaire ziekenhuizen na terug-
keer uit Frankrijk, ze was betrokken bij The Book of 
Lost Tales en was de inspiratiebron voor Lúthien, een 
van de meest belangrijke personages uit de Eerste 
Era. Dat Edith later, zo lijkt het, de verbinding met 
het werk van haar man is kwijtgeraakt en de relatie 
is verslechterd, kan zo zijn, maar zegt niets over de 
wijze waarop zij werd gepresenteerd in het eerste deel 

3) P. xiv. Ik wijs erop dat Bunting hier citeert uit een artikel van Nicole duPlessis. Zie daar voor details.
4) Meer dan bijvoorbeeld de TCBS.
5) P. 223. De hele alinea van dit citaat is te lang om aan te halen, maar vormt het uitgangspunt van het ‘programma’ van Bunting.
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van de biografie van Carpenter. Daarbij komt dat niet 
goed valt in te zien waarom Christopher de eerste ver-
sie van Carpenters biografie zou hebben verscheurd 
omdat (zo suggereert de introductie toch) zijn eigen 
moeder daarin te positief werd gepresenteerd.

Wie, zoals ik, al een positief beeld had van de vroege 
jaren van Edith Bratt, ziet dat niet alleen bevestigd, 
maar ook versterkt in deze verder prima biografie.


