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blijft groeien
Deonmiskenbare distantie tot de Ul[b~ndigetijdgeestvandesixtiadiehie.r.
sche' auteur, gezien het vernuftige geUit spreekt, komen we ook tegen m bruikdat zij maakt van de meest uiteen-

lijke~n~alsZtYPOrtTttals~gkaartendic:
een mdnngende verkenmng bevat. ~::~t:~~e;:~~i~%~~~
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tie, ontbreken.
Hella H.usse heeft afgelopen woens-
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reidheid en de d~scu~~iecultuurvan die
dagen. En waarm ZIJ,heel opvallend,
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Situaties waann ZIJterechtkomen ogen
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verandering.

Hella Haasse

, die deze week

de Prijs der Nederlandse
Letteren

ontving.

houdt

in

haar hele oeuvre vast aan
haar

oorspronkelijke

levensvisie, waarinalles
Het resultaat is
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indrukwekkend: wat een
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schrijfster!
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velen, ook bij mij, roept de naam Hella
H.usse allereerst associaties op met de

wenteling samen.
Wie aan het langste eind trekken,

andering en metamorfose.
Alleen met
minder naïviteit en minder verheven

hi~~ori~.-tn
met Indië. Dat laats:~eis ~
grupdijk,
gelet op

z~n de twee crimi~.elendie listig de ove-

ArnolclHeumakers

-

elia S. H.aasse begint haar autobiogufie
Ztlfportrrt als kgkaart (1954) met ecn zeer herkenbaar tafereel dat je toch
niet vaak in de Nederlandse
literatuur
beschreven ziet: rwee kleine kinderen
ochtends het ouderlijke bed bedie
's
stormen,
waar vader en moedet nog amperzijn ontwaakt. Na het ontbijt gaat de
man na.ar zijn werk, de kinderen naar
school, en de vrouw maakt zich op voor
de eeuwige wederkeer van de huishoudc1ijke raken.
Ondertussen peinst zij over een ambitieuzegeschiedenisvandemens,opdrie

H

ineengevlochten

niveaus:

biologisch,

historisch en individueel. 'Dat zijn verlcidelijke gedachten bij het afstoffen en
opruimen',
SChrijft Haassc, om daarna
(bij het 'melkflessen
~uiten
zetten,
droog wasgoed van de liJn nemen, een
potje leeggooien') totde eonclusiete ko'praktisch
men dat zo'n geschiedenis

vO~i~o~~i,~~e:~ij:;~:I~~~nheid'

haar door Vrijwel Iedereen gelezen,
in Nederlands-Indië
spelende debuut OttOtg (1948) en op het
thematisch verwante,eveneens
zeersuccesvolle Slruttloog(ZOO2), haar laatste roman tot nu toe. 'Indië' ~orm~ om zo te
zeggen, de omtrek en misschien ook het
centrum van H.a.asses oeuvre.
Lichtvergeetjeda.udoordathetinhet
merendeel van haar romans over heel
andere dingen gaAt. Haar streven naar
een zo groot mogelijke 'uitbreiding
van
de werkelijkheid'
beperkt zich beslist
niet tOt het verre verleden en tot Indië.
Zdf heeft Hella H.a.assc altijd beweerd
dat zij als schrijfster het best tot haar
reeht komt in haar ficrie, in haar 'verzonnen' verhalen en romans. Nu ik voor
de gelegenheid een aanul daarvan heb
gelezen

-

de

meeste

voor

het

eerst,

-

alle

kan ik
met ongelofelijk
veel pleziet
haar alleen maar gelijk geven. Wat een
ocuvre! Wat een schrijfster[
Neem De wegen der vtrbttlding (1983),
een welhaast programmatische
titel. De

Ook Hella Haasse wordt

levensvisie die in Zt~rtTtt
als Itgkaart
werd uitgesproken,
wordt hier in praktijk gebraeht, getransformeerd
tot een
even spannend als complex verhaalovet
opnieuw
een eehtpaar, van wie zij,
-Maja,
huishouden
en opvoeding
voor
haar rekening neemt, ten koste van andere ambities, terwijl hij, K1.a.as, blijft
werken en van Maja vervreemdt- In de
op weg naar Zuid~
roman ~aken zij
Frankrijk
ook daadwerkelijk
van elkaar gescheiden, wanneer de auto stuk
gaat en Maja (samen met de kinderen)
joop, die haar
meelift met vrachtrijder
onderweg de wonderlijkste
griezelverhalen vertelt.
KI.a.as, op zijn beurt, is al langer in de
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der god maar wél met een rooskleurige

zonder Maja erover re

('n.a.astenliefd~',
'menselijke
waardigheid')humanlstische
ethiek. Hetstaater
ook zonder ironie. Wat je je eehter niet
afschrikken door de grote woorden, dan
wordt duidelijk wat Hella H.a.asse hier
precies verdedigt: niers meer of minder
dan de bron en inzet van haar schrijver~
schap, In laatste instanrie is het bij haar
de verbeelding die- doot overal verbanden te leggen
de wereld bijeenhoudt
en zo her geloof- in eenheid bevestigt en
stimuleert.
Nergens is dat mttr w.aa.r
dan in een boek.
Leven is eigenlijk schrijven, kan H.a.as.
se daarom betogen, want schrijven (en
lezen) leidt, als het goed is, tOt 'bewust
leven';en daar is het haar om te doen, zowel voor haarzelf als voor hur lezers.
Zelfs de tr~molen
van het ~uishouden
wordt er zinvol van, HerhAling gaat immers gepaard met 'herkenning',
wat
~eer in 'i~zicht' kan veranderen, het inzicht dat JO het leven alles voortdurend
v~randert~n darde mens,om niet [Cverstarren, moet ~ee ver~deren.
Zo komt

h~.tvervolge";SIn de lueratuur terecht,
blJvoor~ld
I~De mttmun(t96Z), ccn
roman die beglOt met net zo'n ochtend.

O

peen vanzelfsprekende
manier
onrstaat een spiegelpaleis
van
beelden en figuren die elkaar

aanvullen en versterken, een 'labyrint'
(H.usscs favoriete beeld voor de bepro~
ving die haar personages moeten doorstaan) van analogieën en gelijkenissen,
waarin Maja en Klaas een uitweg moeten zien te vinden, waarna zij worden
beloond met een metamorfose,
de opheffing van de in hun huwelijk geslopen
vervreemding.
De onweerstaanbare
be-

ie haar tot nu toc laatSte roman
Slrutt/oog. waarin de hoofd persoan Herma Warner gedwongen
wordt haar verleden te herzien, haar relatie met 'Indië' en haar huwdijksgeluk
met echtgenoot Taco. Indië werd in haar
ogen belichaamd door haar hartSvriendin Dce, die haar nora bene met Taco
blijkt te hebben bedrogen. Dat de band
met Indië grotendeels illusoir was, is in
Haasscs oeuvre niets nieuws (het wordt
al in OtrOtf uitgesproken),
maar in deze
rom<III krijgt de desillusie een extra
pijnlijke dimensie, doordat Herma's hele geheugen
onbetrouwbaar
blijkt te
zijn, aangetast
door wensdromen
en
verstoord door verdrongen waarheden.
Toch weet zij uiteindelijk
de breuk

doenlijk

mer

Dora

die

zich

via list

en bedrog

Haasse

geeft

haar

lezers

een

van een ongrijpbare
samenhang, die teruggaat tot verre mythische diepten en
die zijn bestaan dankt aan een Alomtegenwoordige
verbeelding waarin zowel
de personages als de schrijfster lijken te
delen.
Wat alleen ontbreekt iseen verwijzing
nau de verandering buiten de roman: in
de maatschappij,
in de politiek, in de
cultuur. Het enige wat als zodanig zou
kunnen worden opgevat is de 'popularisering' waaraan het culturele tijdschrift
van Kl.a.as ten prooi valt. In andere romans is
zo'n connectie met deactu.a.litcit
veel duidelijker
aanwezig. Een verrassing, want ik had mij nooit gerealiseerd
dat Hella H.a.asse zich zo nadrukkelijk
heeft beziggehouden
met de tijdgeest.
Toch ligt het eigenlijk voor de hand dat
iemand die zoveel waarde hecht aan ver-

de traditionele
Nederlandse
samenlcving, vertegenwoordigd
door Lconards
conservatieve
ouders.
Tegelijkertijd
vraagt Haasse aandacht voor de meer
rroebele aspecten van het verzet, naar
aanleiding van de mogelijke liquidatie
van een loslippige medewerkster;
een
relativering van goed en kwaad in de bezettingstijd,
die we ook aantreffen bij
Vestdijk en Hermans, maar die ik niet
bij Hella Haasse had verwacht.
Een andere toman uit dejaren zestig,
CÎdtt vocrarmt mensen (1960), sluit hierbij
aan, al ligt het accent nu op het naoorlogse verraad aan de ra.dic.ale idealen uit
het venet, zowel op individueel als collecrief niveau. Wat het laatSte aangaat
weerspiegelt de roman d~ Koude Oorlog
en het daarbij behorende
afscheid van
het links-radicale gedachtegoed.
Ook nu

andering
en metamorfose
ook een
scherp oog heeft voor de veranderingen
die zich dáár, vaak onder de oppervlakte, afspelen,
In De meermin gaat her, behalve over

betreft het een crisis, zich afspelend in
een tijdloze situatie (opnieuw autopech,
in een Noord-Frans
gehucht waar de
geest van de Revolutie nog rondwaart),
tussen een man en een vrouw, van wie

knipoog

scheaankondiging
van watdcjaren
zestig in brede kring te zien zullen geven.
Hella H.usse
wordt, voorzover
ik
weet, zelden met de tijdgeest van de roerigejaren zestig geassociecrd.ln
de literaruur dominccrden
toen meer specraculaire en schandaal verwekkende
auteurs als Reve, Hermans, Mulisch, Wolkers. Afgezien van het literaire niveau.
hoort H.a.assc in dit rijtje niet thuis, hoewel zij ook toen veel gelezen werd en
voor met name Hermans en Wolkers een
warme bewondering
koesterde. Bij haar
worden geen taboes doorbroken,
provocaties zoekt men in haar boeken ver.
geefs. Terwijl de burgerij zich ludiek
van haar laatste resten traditie bevrijdde, schreef zij een subtiele historische
roman als Een nieuwer tesrament (1966),
over de laatst~ en verijdelde poging tOt
herstel van de heidense eultus in het
christelijke Rome van de vijfde eeuw, en
het briljante essay
tuinen vanBomarzo
(1968), een poëticaleOt" uiteenzetting
van
haarwereldbeeld
aan de hand van f<lIlu-

te relativeren,

on-

~e~~~~~~t
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doorstaan

Hetma volkomen te goe-

Het is zeer de vraag of zij gelijk heeft.
Maar dat geldt niet voor Hella Haasse.
die hier een bemoedigende
knipoog aan
haar lezers geeft: zelfs de meest onover.
brugbare tegenstellingen,
tussen huisvrouwen
schrijfster,
tussen man en
vrouw, russen heden en verleden, tussen
Nederland en Indië, tussen jaloerse, eIkaar bedriegende
en verradende vriendinnen,komensameninhetallesinzich
opnemende
weefsel van de artistieke of
literaireverbeelding,die(zoalshicrvoor
de zoveelste keer op voorbeeldige wijze
wordt gedemonstreerd}
zichzelf rrouw
blijft door zich steeds weer te vernieu~
wen.

I.cvttbaarWt'tk van HelfaS. Haasse;

~e~:'~fhofvanrtfah'tf.DtBczigtBij,
~v~~~d~~~~~I~e~~e~~~I~~:~~af~~:S~~~
jn
dangtrtUStJ, in Een gtVaarfij~ verhouding
of Daal- en &rgJe Brieven (1976). In deze
boeiende gedachtewisseling
tussen de
achttiende en de twintigste ecuw slaagt
zij etin het kwaad dat Madame de Merteuil belichaamt te verklaren uit de onderdrukte positie vand~ vrouwen hetzo
te bezweren, maar dat lukt niet altijd.
Het kwaad dringt zich bijvoorbeeld
van buitenaf in de fictie, in de roman Btrkhten van het Blauwe HuiJ (1986) vermomd als de stiefzoon van de half-Argenrijnse Nina, een denkbeeldige
versie
van de destijds beruchte terrorist 'Carpervertering
van
los' - nooit-bedoelde
het humanitaire
verzet tegen de staatsterreur in Argenrinië, waarvoot Nina en
haar man Ramón zich hebben ingezet.
In Fenrir (2000) komt het zowel van bin-

Fenrir. Een fang wttund
deArdtnnen.
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CDntaa. € 19,90
Hrt ditpttfoodvan
de herinnmng. Qumdo.
€ 17,95
Ottoeg. Querido, C 14,95
De ingewijden. Qutrido € 11.50

nenuit als V<IIIbuitenaf,
als het door
Edith Waldschade verdrongen
racisme
van haar geleerde vader én als de jaloezie
van haar stiefbroer Erwin, wolfachtig

Hctwoud dervtTWachhng..Htt lewlI van
CharltJ van Orltans. Quendo, € u.so
Uitgtspro1ttn,opgtSthrtVtn.Essays~
achttitnde-eeuwse vrouwen, een,bosgczU:ht,
vtrlichtegeesten,
v"rstenlc~,satlrt,
depersen
VatdlJ/ts avondrood. Qumdo, € 18,50
De mwmin. Quendo, C U~
Een.nltUwtrta(ament. Quendo, € 15,95
sernhttnvanhetBlauweHuu.SlIIgtl
Pockets, € 7,50

(wolven zijn het centrale beeld in deze
roman) genoeg om Ediths geluk met
haar joodse geliefde te willen verslinden

sievollespeculaties over een raadselach-

oftewelvernietigen.

allerlei thriller.achtige
verwerkt, zit intUssen

over de doorwerking
van de Tweede Wcreldoorloll als ontwricht~nd~
factor in

tig, met bizarre sculpturen
'labvrint' uit de Renaissance.

Het roman-oeuvte
van Hella Haasse
{misschien wel onze meest 'modernisri-

opgesierd

Indië

haar personages

het huwelijk van Sera en Lconard, ook vooral de vrouw gegrepen blijft door de
behoefte aan bewustwording,
veranderim!:. vemieuwinll
tevens een oroffti-

en met

~~s~~~\:?sn~l~ij:ee~~P:e7~:~~~n

rovering van de roman, waatin ook nog
elemenren
zijn
in de sUllllestie

Dee

danks het feit dat het kwaad van de jaloezie (zowel bij Dce .als bij haarzelf
Herma'sverraadv<IIIDeeaandeIndonesische autoriteiten)
alles lijkt te hebben
verpest, door In oe .kunstverzameling
van Dces vermoedelijke zoon een teken
van verzoening, een band ondanks .alles,

beeldvoordebeproeving
die

elia H.usse en het kwaad - het
lijkt niet een veelbelovend
thcma. Wie, zoals zij, haar zinnen
heeft gezet op eenheid en samenhang,
heeft aan het kwaad geen boodschAp.
Toch blijktdat nier helemaal te kloppen,
ook Hella H.usse wordt door het kwaad
op zijn minst gefascineerd. Daarvan geruigr haar imaginaire correspondentie

bemoedigende

Z

Het labyrint is het favoriete

H

Hella Haasse bi; de prijsuitreiking
woensdagj.l. Foto Rien Zitvold

idealisme.

ngepersonages
blijken tc hebben gemanipuleerd.Ze~.fsh~tbelangva.ndeliteratuur wordt gelfoOJseerd, wellicht omdat
de verbeelding nu 'aan de macht' heette
te zijn gckomen. Want de schrijfster Anronia Gravi~g, werkend aan een typisch
H.a.assc-proJect (een toman over de 'Bacchanalia' in het republikeinse
Rome),
wordr zozeer door haar eigen verbeeldingswereld in beslag genomen. dat de
terugkeer
van haar onderwerp
in de
tuinkamer V<IIIhet huis (onder leiding
van een Griek die toch niet voor niets
'Dio'heet)haarvolkomenontgaat.
Ondanks de evidente satire bespeur ik
in deze zeer vermakelijke
roman ook
grimmige accenren (de Wille zur Macht
van zelfs de meeste nederige personages, in het bijzonder de schuwe, .un-

gen het verlangen naar eenheid en samenha.ng. Ironie en tragedie zijn niet
toevallig verwant, Dat blijkt ook uit
H.ussesoverige
romans van na de jaren
zeStig, waarin het kwaad -ook los van de
oorlog
een steeds minder te negeren
rol begint- te spelen.

Hella

vertellen, werkt
hij aan een groot essay over deze onbekende,
taadselachtige
dichrer.
Beide
echtelieden worden aangeraakr door de
verbeelding, schitterend opgeroepen in
de mythologiserende
beschrijving
van
JooP ('ccn Tit.un in korte broek') en zijn
vrachtWagen ('de leviathan die duisternis en regen doorkliefde'), terwijl de mythologie terugkeert
in de poëzie van
Morkén in de vethalen vanJoop die Ma.
ja achteraf opschrijft, zonder het Klaas
te vertellen.

dat

de vriendschap van de oplichtster LiIi<III
oftewel 'Lilith' Homkes tracht te verwerven,enniettevergetendetriomfvan
de criminelen), die de aandacht vestigen
op een tragisch te noemen weersund tc-

;~~:~~~~~~~re~~C:~vC:onu~~i~~c8~~
door het kwaad opzijn
:~::~l:e~~:a~t h~~n~~d~~:n~~~~ minst gefascineerd
stukken vertelt zij over haar voorgoed
onbereikbaar geworden jeugd in Nederlands-lndië, haar verl<lIlgen erbij te horen en haar gevoel er toch buiten te
stun.Maakermaareenseensamenh<IIIgend geheel van! Toch is dat precies
waar zij in de 'Iegkaarr' van dit zclfportret (ccn sluitend geheel wotdt het dus
niet) naar streeft. Niet alleen trouwens
met betrekking
tOt haar eigen leven;
haar levensvisie is veel weidser en staat
in het teken van 'bewustwording',
van
een eindeloos 'uitbreiden van de werkelijkheid', van geestelijke 'groei' en
'meumorfose',
processen die haar nader
moete~ brengen 'tot de werkelijkheid
die gehjk is aan de som van alle werkeJijkheden'.
Het klinkt hooggestemd,
om niet te

~~t~~~~~: :~Y:lil~k~~~~~~~~~n~~::s~ ~~:nY:een~

Eengevaarlijkeverhouding.
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