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1918-1938

Verlovingsfoto van Willem Hendrik Haasse en Katharina Diehm Winzenhöhler, ± 1915. Hella
S. Haasse beschrijft in Persoonsbewijs (p.13) hoe haar moeder in 1914, na haar opleiding aan
het Amsterdamse conservatorium, ‘half’ verloofd naar Indië vertrok om daar pianolessen te
gaan geven: ‘Zij vertrok, eenentwintig jaar oud, zonder een cent op zak, zonder tropenuitzet,
met de passage enkele reis als afscheidsgeschenk van een oude dame die zij wel eens had
voorgelezen. De verloving liep op niets uit, met de muziek had zij meer succes. Een concert in
Batavia, waar zij als soliste met het orkest van de Stafmuziek Griegs pianoconcert speelde, werd
toevallig bijgewoond door mijn vader (toen commies-redacteur bij Gouvernementsbedrijven),
die onmiddellijk en voorgoed zijn hart verloor.’
Foto N.V. Charls & Van Es & Co, Ned.-Indië. Collectie Hella S. Haasse
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Op 2 februari 1918 wordt in de buitenwijk Weltevreden van Batavia het eerste kind van Willem
Haasse en Katharina Diehm Winzenhöhler geboren. Zij noemen haar Hella, voluit Hélène
Serafia. Hier ligt zij - pas een paar dagen oud - in de armen van de trotse baker. Haasse schrijft
in Een handvol achtergrond (p. 189): ‘Ik heb niet echt een “lijfbaboe” gehad; dat bleef
voorbehouden aan kinderen die lang achter elkaar op één plaats woonden; bovendien wilde
mijn vader niet dat wij eraan zouden wennen altijd bediend te worden, een maatregel waar ik
later in mijn leven veel nut van heb gehad. Maar wel heb ik in de drie jaren in Soerabaja de
gehechtheid gekend aan een lieve inlandse vrouw, die Rob Nieuwenhuys zo essentieel acht voor
het Indische kind. Bij de dingen die mijn moeder had bewaard vond ik een verhaaltje dat ik
geschreven heb toen ik in Holland op kostschool was. Het heet “Baboe's kinderen”: een
geschiedenis, die ik als achtjarige nooit had kunnen verzinnen wanneer ik niet zelf de ervaring
had gehad van de zorgzame aandacht en zachtheid van Boe Minah.’
Glasnegatief W.H. Haasse. Collectie Hella S. Haasse
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Hella's moeder buigt zich over de wieg van haar dochter, februari 1918. Haasse schrijft later
in Persoonsbewijs (p.37): ‘Mijn vroegste herinneringen aan mijn ouderlijk huis hebben al een
klankdecor; urenlang daverden en ruisten dagelijks toonladders, etudes, fuga's, sonates, door
de kamers, de vleugel was in vele opzichten het centrale punt van onze woning, en bij de vele
verhuizingen wegens overplaatsing van mijn vader het met de meeste zorg omringde, enige
absoluut onvervangbare voorwerp (meubels kochten en verkochten wij gewoonlijk op venduties,
zoals iedereen in Indië toen deed).’ Hella's moeder zorgde ervoor dat deze foto's bewaard zijn
gebleven, door de - door haar man gemaakte - glasnegatieven tijdens de oorlogsjaren in een
kussensloop de Japanse kampen door te smokkelen.
Glasnegatief W.H. Haasse. Collectie Hella S. Haasse
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‘Mijn geliefkoosde speelgoed bestond uit een aantal namaak-beesten, geërfd van een ouder
nichtje. Er was een groot varken bij met kortgeschoren zalmkleurig zijden haar, en een spaniel
met één wit en één zwart oor, en melancholieke bruinglazen ogen. [...] Ter gelegenheid van mijn
derde verjaardag werd ik op mijn paasbest vereeuwigd. In optocht ging het naar het atelier
van de fotograaf. Het meisje droeg in een wasmand mijn beesten achter ons aan.’ (Zelfportret
als legkaart, p.15) De foto is in februari 1921 gemaakt in Rotterdam, waar Hella's vader een
tijdelijke betrekking heeft op het stadhuis.
Collectie Hella S. Haasse

Na de geboorte van een broertje, Wim, op 4 oktober 1921, keert het gezin terug naar
Nederlands-Indië om zich te vestigen in Soerabaja, waar de vader van Hella een betrekking
heeft aanvaard als inspecteur van financiën. Deze foto - genomen in de bergen bij Saragan,
Oost-Java - werd aan de grootouders in Holland gestuurd. Achterop de tekst: ‘Hella te paard!’,
1923.
Collectie Hella S. Haasse
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In 1925 komt Hella samen met haar moeder en haar broertje Wim opnieuw naar Europa.
Moeder vertrekt voor een sanatoriumkuur naar Davos (Zwitserland). Wim komt in huis bij de
grootouders van vaderskant. Aangezien daar geen plaats is voor twee kinderen en ook de
grootmoeder van moederskant er niet voor voelt om een kind in huis te nemen, wordt Hella
ondergebracht in een kinderpension in Baarn. ‘Van mijn moeder uit Zwitserland, mijn vader
in Indië, kreeg ik regelmatig prentbriefkaarten en geschenken. Al na een jaar kon ik mij hun
gezichten en het geluid van hun stemmen niet goed meer voor de geest halen. De kaarten
bewaarde ik in een album. Van tijd tot tijd werden mijn broer en ik in onze Zondagse kleren
gestoken en gefotografeerd.’ (Zelfportret als legkaart, p. 51)
Foto J. Coerdès, Baarn. Collectie Hella S. Haasse
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Hella en Wim samen met hun moeder aan het Telaga Warna, een kratermeer bij de Poentjakpas,
dat de familie vanuit Batavia regelmatig bezocht, december 1930. Het Telaga Warna zou later
onder de naam Telaga Hideung (‘het zwarte meer’) een grote rol spelen in Haasses prozadebuut
Oeroeg (1948).
Collectie Hella S. Haasse
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Begin van de eerste, onvoltooid gebleven roman, die Hella reeds op twaalfjarige leeftijd schreef.
‘In een schoolschrift, dat ik haastig wegstopte zodra er iemand in mijn buurt kwam, schreef ik
drie hoofdstukken van “Het Huys met de Meerminne, roman uit de Vaderlandse Geschiedenis”.
Het boek zou handelen over de geloofsstrijd tussen de Rekkelijken en de Preciesen; weliswaar
wist ik volstrekt niet wat dat conflict eigenlijk inhield, maar dit deed er ook niet toe, het stelde
in ieder geval mijn hoofdpersonen in de gelegenheid elkaars gezworen vrienden of onverzoenlijke
vijanden te zijn.’ (Zelfportret als legkaart, p. 90)
Collectie Hella S. Haasse

I. ‘Het Huys met de Meermin.’/ Van den Utrechtschen Domtoren sloeg
het vier uur in den middag./ Plechtig galmden de zware slagen over de
oude stad, die voor 't eerst/ na zes lange wintermaanden, zich weer
koesterde in een bleek/ Aprilzonnetje. De boomen langs de grachten,
waarin zich stil/ de scheeve, smalle huizen spiegelden, begonnen reeds
groene, tee-/ re bladeren en knoppen te vertoonen; tusschen het gras op
de binnen-hofjes en tuintjes bloeiden de laatgekomen crocussen en/
madelieven. De hemel was blauw, lichtblauw en de zon scheen/ en
verguldde de windwijzers en ijzeren vlaggetjes op de daken;/ Maar zij
straalde ook in het hart der Nederlanders, op dien/ lentemorgen, want,
na al de jaren van honger en strijd, van haat/ en ontbering, scheen er
nu rust en vrede te zullen komen, scheen/ het eerst zoo onmogelijke: het
verdrijven der Spanjaarden, waar te/ zullen worden. Want het vorige
jaar had Koningin Elisabeth/ van Engeland met de Staten-Generaal een
verdrag gesloten en/ haar gunsteling, den graaf van Leicester, met 6000
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man hulp-/ troepen naar de Nederlanden gezonden; en Leicester scheen
de man,/ die men noodig had, hij was tot landvoogd benoemd en met/
groote macht bekleed. Men hoopte in hem degene te zien,/ die voor goed
de rust in ons land zou herstellen en met krach-/ tige hand de Spaansche
heerschappij in de gewesten zou ver-/ nietigen. Hoewel hij tijdens zijn
kort bestuur reeds vele// [fouten begaan had, n.l., dat hij zich niet
voldoende bij Holland aansloot en weinig naar de beproefde raadgevers
van Willem van Oranje luisterde, maar daarentegen het
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oor leende aan Zuid-Nederlandsche ballingen, zag men in hem nog altijd
den redder in den nood en vertrouwde er op, dat hij alles ten goede keeren
zou.]

Hella, samen met broer Wim, in 1934 aan het strand van Tandjong Priok bij Batavia, waar
men op zondag de Jachtclub bezocht, de zwem- en zeilgelegenheid van Tandjong Priok. De
kinderen speelden in zee, terwijl de volwassenen verkoeling zochten onder de bomen bij het
clubhuis.
Collectie Hella S. Haasse

Staatsieportret van het gezin Haasse voor de grootouders in Holland, ± 1934.
Foto A. von Veede. Collectie Hella S. Haasse
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‘Wij gingen school op de Carpentier Alting Stichting, kortweg CAS genoemd, eigenlijk een
complex van scholen, in de loop van dertig of veertig jaar gegroeid rondom het oorspronkelijke
gebouw, een groot oud-Indisch woonhuis, waar in de tijd die ik mij herinneren kan, een internaat
voor meisjes gevestigd was. Op het terrein lagen een Lagere School, een Lyceum, een vijfjarige
en naar ik meen ook een driejarige HBS. [...] De school kon bogen op één gebouw met verdieping,
de andere lokalen waren in rijen of in de vorm van een rechthoek gerangschikt, met betegelde
overdekte galerijen langs de open zijde van de klassen.’ (Zelfportret als legkaart, p. 117-118)
Collectie Hella S. Haasse

Excursie van de vierde klas gymnasium naar het bospark van Tjibodas (West-Java), 1936. Hella
was het jaar daarvoor met haar ouders en broer enkele maanden met verlof naar Nederland
geweest en deed nu de vierde klas over. Op de foto zit zij vierde van rechts. Links naast haar
de latere schrijfster Aya Zikken met wie zij in de Literaire Club (Elcee) van de school zat, rechts
naast haar dr. P.J. Koets, conrector en leraar oude talen, voor wie Hella een grote bewondering
had. ‘Hij was een leraar par excellence, die heel vormend heeft gewerkt. Zijn liefde voor de
klassieken, zijn geestdrift voor oude geschiedenis, dat heeft bij mij iets wakker gemaakt.’
(Elsevier, 19 december 1992)
Collectie Hella S. Haasse
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Omslag van het schoolblad Opgang (jrg. 2, nr. 1, October 1937), waarin Hella de literaire rubriek
verzorgde. In het blad werden tevens advertenties opgenomen met teksten als ‘Bavosta Roode
Hond Zeep, een antiseptische zeep tegen Roode Hond, Exzeem en alle andere huidaandoeningen’
en ‘Een CAS-fuif slaagt buitengewoon met limonade en crush van Landré & Zoon’.
Collectie Hella S. Haasse
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Boevenbal bij klasgenoot Jopie Bonne (eerste rij, derde van links), augustus 1937. Hella (geheel
rechts) gaat gekleed als zigeunerin. ‘Denk ik terug aan die feesten, dan ruik ik weer die
merkwaardige geur, een mengsel van odeur, haarvet en de scherpe lucht die de verbinding
tussen zweet en stijfsel kenmerkt. Om een uur of tien kwam de fotograaf: jullie daar vóór op
de grond zitten, jullie daar achter op de stoelen staan. Ik ging altijd met grote verwachtingen
naar een dergelijke fuif; de voorpret overtrof echter verreweg de langverbeide uren zelf.’
(Zelfportret als legkaart, p. 127)
Collectie Hella S. Haasse

Begin van een historische bijdrage van Hella S. Haasse in Opgang (jrg. 2, nr. 1, October 1937),
getiteld ‘Dood van Conradijn (29 October 1268)’. Zij beschrijft hierin de onthoofding - op last
van Karel van Anjou - van Conradijn Hohenstaufen: ‘Voor iemand het verhinderen kan, werpt
hij de rechterhandschoen onder het volk en roept met dreunende stem over het plein: “Voor
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Aragon, mijn opvolger en erfgenaam!” Dan buigt hij de knie, vóór het blok. Zijn vrinden,
beneden, zien hoe het lange, flikkerende zwaard van den beul een wijden boog beschrijft.’ Met
de dood van Conradijn stierf het vorstelijk geslacht Hohenstaufen in de mannelijke lijn uit.
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Op 31 januari 1938 werd in Nederland een nieuwe kroonprinses geboren. Dit heuglijke feit
werd een dag later in Indië gevierd met een lampionoptocht. Ook Hella Haasse (eerste rij, vierde
van rechts) was van de partij. Later zou Haasse prinses Beatrix zowel ter gelegenheid van haar
achttiende als van haar vijftigste verjaardag interviewen. Het eerste interview werd gepubliceerd
in Beatrix 18 jaar (1956), het tweede interview werd op 29 april 1988 door de NOS op televisie
uitgezonden.
Collectie C.J. van Walcheren, Krommenie

Hella, samen met enkele klasgenoten, onder wie haar toenmalige ‘uitverkorene’ Douwe Radsma
(in het midden), voor de ijswinkel Luilekkerland aan de Passar Baroe, een drukke winkelstraat
in Batavia. Haasse schrijft in Zelfportret als legkaart (p. 117): ‘Ik herinner me niet ooit neiging
te hebben gevoeld mee te rijden met de troepen jongens en meisjes die tot na zonsondergang
op de fiets rondzwierven door de lanen aan de rand van de stad, of in het winkelcentrum over
Passar Baroe, om ijs te eten bij de Chinees [...].’ Kennelijk werd er wel eens een uitzondering
gemaakt.
Collectie Hella S. Haasse
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De familie voor de thee bijeen, Batavia juli 1938. ‘Wij leefden thuis niet Indisch, ons huis had
er, wat keuze en rangschikking van de meubels betreft, precies zo uitgezien, wanneer wij ergens
anders, in Holland af waar ter wereld ook, gewoond hadden, dwz het droeg meer het stempel
van de smaak van mijn ouders dan van de omgeving.’ (Zelfportret als legkaart, p. 92)
Collectie Hella S. Haasse

Het gezin Haasse voor het woonhuis in Batavia, juli 1938, vlak voor het vertrek van Hella naar
Nederland waar zij zal gaan studeren. ‘Mijn broer die om het afscheid van thuis minder plotseling
te maken, tot Medan met mij mee zou reizen, zei naast mij: Trek het je niet aan, nog twee jaar,
dan komen wij ook. Ik huilde niet omdat ik mijn ouders en het land van mijn jeugd moest
achterlaten, maar om de overrompelende zekerheid, waar ik niet over spreken kon, dat dit alles
voorbij was, voorgoed.’ (Zelfportret als legkaart, p. 145)
Collectie Hella S. Haasse
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Kees Snoek
‘Een vreemde in het land van mijn geboorte’
Over Hella S. Haasse en Indië/Indonesië
Oeroeg
Een beschouwing over de betekenis van Indië / Indonesië, en dan vooral West-Java,
voor het schrijverschap van Hella S. Haasse, kan het beste beginnen met een analyse
van de novelle die haar in 1948 onmiddellijke bekendheid gaf en die in 1993 zijn
eenendertigste druk beleeft: Oeroeg.
De eerste druk van Oeroeg kreeg meteen veel lezers, want het was het
Boekenweekgeschenk voor 1948, waaraan een prijsvraag was voorafgegaan. Op een
totaal van negentien ingezonden manuscripten ging dat van Haasse met de eer strijken.
Het verhaal van Oeroeg is simpel: een Nederlandse ik-figuur vertelt hoe de relatie
tot zijn inlandse jeugdvriend Oeroeg zich heeft ontwikkeld, van zorgeloze
kameraadschap in een vanzelfsprekende koloniale situatie, via toenemende
vervreemding naarmate Oeroeg zich tegen de blanke overheerser ging afzetten, tot
een voor hem onverklaarbaar vijandige houding van de ‘pemoeda’ Oeroeg tijdens
een onverwachte ontmoeting bij het bergmeer Telaga Hideung, rond de tijd van de
eerste politionele actie van de Nederlanders in ‘Indië’ (1947). Het perspectief van
het verhaal is dat van een triest berustende terugblik van de verteller op zijn naïeve
relatie tot Oeroeg. Hij laat zien hoe hij telkens met bevreemding heeft kennis genomen
van Oeroegs merkwaardige reacties en de veranderingen in zijn houding tegenover
hem. Maar de allesverterende intensiteit van Oeroegs nationalisme treft hem pas, als
een bliksemslag, tijdens de pijnlijke confrontatie bij het bergmeer. Het boek eindigt
met de erkenning: ‘Ik kende hem, zoals ik Telaga Hideung kende - een spiegelende
oppervlakte. De diepte peilde ik nooit.’ (Oeroeg, eerste druk p. 79) Op deze uitspraak
volgt de klassieke vraag van in Indië gewortelde Nederlanders die zich niet meer
thuis of welkom voelden in ‘hun eigen’ land: ‘Ben ik voorgoed een vreemde in het
land van mijn geboorte, op de grond vanwaar ik niet verplant wil zijn? De tijd zal
het leren.’
In het jaar dat Oeroeg verscheen werd er nog druk gespeculeerd over de toekomst
van Indië / Indonesië en zijn verhouding tot Nederland. Misschien verklaart dit de
felheid van enkele ‘Indische’ reacties
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op het boek die in het tijdschrift Oriëntatie zijn afgedrukt. Dirk de Vries schampert:
‘Wanneer men even afziet van het zeer onwaarschijnlijke in deze ontmoeting [van
de ik-figuur en Oeroeg bij het bergmeer], zou men kunnen zeggen, dat de novelle
elck wat wils brengt: de groei van Oeroeg tot Indonesisch nationalist moet naar het
hart zijn van de Nederlandse progressieven, terwijl Rijkseenheid in de haveloze
Oeroeg aan het slot eigen theorieën bevestigd zal menen.’1 Tjalie Robinson, nooit
verlegen om een serie pittige uitspraken, meent: ‘Want het boek is FOUT. De opzet
is ondoordacht gekozen, de

Omslag van Oeroeg, Haasses debuut als prozaschrijfster. De novelle verscheen in 1948 als
Boekenweekgeschenk onder het motto ‘Soeka Toelis’, Maleis voor ‘Ik hou van schrijven’. Oeroeg
verscheen anoniem; de lezers - die het boek cadeau kregen bij een boekaankoop van ten minste
ƒ3,50 - konden raden wie de schrijver was. Van de ruim 24.000 inzenders hadden slechts 672
het goed.
Omslag J.F. Doeve. Collectie Letterkundig Museum

intrige daardoor verkeerd uitgesponnen en het eind is zelfs politiek gevaarlijk.’2 Dit
alles wordt niet geadstrueerd. Tjalies kritiek komt neer op een afwijzing van het boek
omdat de sfeer van jongensavontuur waar hij zelf het patent op bezit er naar zijn
smaak aan ontbreekt: ‘Hella zit “gefascineerd” naar waterspiegels te kijken, terwijl
elke jongen naar beneden stormt, onderweg uit zijn tjelana monjet schietend.’ Maar
het contemplatieve karakter van het boek hangt samen met de keuze van het
perspectief: een terugblik achteraf van de volwassen ik-verteller. Tjalie Robinson
verwijt Haasse eigenlijk dat
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Na de Boekenweek van 1948 (van 26 februari tot 6 maart) werd op 15 april in Amsterdam door
de Commissie voor de Propaganda van het Nederlandsche Boek onthuld dat Haasse de auteur
was van de novelle Oeroeg, waarop de auteur werd gevraagd haar werk te signeren.
Foto ANP. Collectie Letterkundig Museum
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zij haar boek niet heeft geschreven zoals hij dat zou hebben gedaan. Later kreeg in
hetzelfde tijdschrift Beb Vuyk een gelijkluidend verwijt toegeworpen: ‘de wilde
groene geur van het avontuur is in haar neus blijven steken en is geen rood bloed
geworden’.3
De maatstaf waarmee Tjalie Robinson meet is die van een bij uitstek masculien
gekleurd realisme, waaraan alle literatuur over jongens en mannen moet voldoen.
Vanuit dit (beperkte) gezichtspunt plaatst hij toch wel enkele zinnige opmerkingen
over het gebrek aan ‘mannelijk detail’ in de beschrijving van Gerard Stokman, een
employé van de vader van de ik-figuur die zijn hart had verpand aan Java, de jacht
en het buitenleven. Maar als visie op de novelle in zijn geheel voldoet zijn
gezichtspunt niet. Tjalies afwijzing van de slotscène (‘dat “Sardinische struikrovers
toneel”’) is gebaseerd op eigen persoonlijke ervaring met oude kameraden die hij in
de bersiap-tijd bij toeval tegenkwam. Dan was er nimmer sprake van vijandschap.
Als spiegel van de werkelijkheid vindt hij Oeroeg tekort schieten, maar waarom
zouden Tjalie Robinsons persoonlijke ervaringen exemplarisch moeten zijn voor de
omgang tussen een Indonesiër en een Nederlander die gaandeweg hit elkaar groeien?
Het is belangrijker eerst de vraag te beantwoorden hoe groot en diepgeworteld die
kameraadschap tussen Oeroeg en de ik-figuur eigenlijk was.
Dirk de Vries interpreteert enkele zinnen die het retrospectief van het verhaal markeren
als pogingen van de schrijfster om haar eerlijkheid te demonstreren. Hij voegt daaraan
toe: ‘Het kan ook zijn dat de schrijfster op deze wijze haar koloniale visie, die zij
zich wellicht half bewust is, tracht te verhullen.’4 Het gaat dan om zinnen als:
‘Waarschijnlijk was het ook in deze tijd dat de verwijdering tussen Oeroeg en mij
begon te ontstaan.’ De Vries begaat de fout dat hij de schrijfster, Hella S. Haasse,
identificeert met de ik-figuur. Alleen door de verteller kritisch te volgen kunnen we
de betekenis van Oeroeg beter in het vizier krijgen. De ik-verteller toont de
ontluistering van het verwachtingspatroon van de ik-figuur (te weten hijzelf in vorige
stadia van zijn ontwikkeling). Het is overigens niet altijd even eenvoudig om een
scherp onderscheid te maken tussen de verteller (de ik die terugkijkt) en zijn
hoofdfiguur (de ik die op diverse ogenblikken in de vertelde tijd zijn gevoelens of
gedachten weergeeft).
Het ligt voor de hand dat je als lezer met de ik-figuur meeleeft en zijn emoties aan
het eind deelt. Toch komt de slechte afloop van de vriendschap niet als een verrassing.
Het anders-zijn van Oeroeg bestaat niet alleen in de ogen van de koloniaal-voelende
ouders van de ik-figuur, het wordt ook door de blanke jeugdkameraad zelf aangevoeld.
Voor de ouders is Oeroeg slechts een inlandse jongen die zij als speelkameraad van
hun zoon willen tolereren wanneer en zolang hun dat goeddunkt. Nadat Oeroegs
vader Deppoh, een gedienstige op de onderneming, in het bergmeer Telaga Hideung
is verdronken, komen de ouders anders tegenover de zoon te staan. Deppoh zou
immers niet zijn verongelukt, als de ouders en een stel vrienden zich niet zo
onverantwoordelijk zouden hebben gedragen. Door hun doldwaas nachtelijk jolijt
op een bamboevlot, dat krakend bezweek onder de ongewone last, hebben zij het lot
getart. Deppoh, die naar hun verloren gewaande zoon dook, is de dupe geworden
van hun aberratie. Zij hebben een schuld te delgen. Deppohs weduwe Sidris is zich
daar goed van bewust: netjes opgedoft komt zij vragen om gunsten voor haar zoon.
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De blanke meesters kunnen door haar verzoek in te willigen hun geweten ontlasten
en Sidris
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heeft een maag minder te vullen. Oeroeg komt inwonen bij de huisjongen en mag in
Soekaboemi

Vertaling in het Welsh (Llandysul 1968) van Oeroeg door Elin Garlick.
Omslag Hywel Harries. Collectie Hella S. Haasse

Zuidafrikaanse editie - geen vertaling - van Oeroeg (Pretoria/Kaapstad 1987) ‘met inleiding en
woordverklaringe deur prof. Tony Links en Wium van Zyl’. Het auteurshonorarium werd op
verzoek van Haasse overgemaakt op de rekening van de Progressieve Partij in Zuid-Afrika.
Collectie Hella S. Haasse
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Hongaarse vertaling (Budapest 1987) van Oeroeg door Judit Gera.
Omslag Ágnes Eperjesi. Collectie Hella S. Haasse

Franse vertaling (Arles 1991) van Oeroeg door Marie-Noëlle Fontenat. Op het omslag een detail
uit Charmeuse de serpents (1907) van Henri Rousseau.
Collectie Hella S. Haasse

Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S. Haasse

Italiaanse vertaling (Torino 1992) van Oeroeg door Fulvio Ferrari.
Omslagillustratie Eppo Doeve. Collectie Hella S. Haasse

naar school, zij het niet dezelfde school als die van zijn vriend.
Deze beslissing betekent voor Oeroeg een eerste stap in zijn groei naar
onafhankelijkheid. De vader van zijn speelkameraad ziet dat natuurlijk anders: Oeroeg
wordt een kans gegeven om een klein treetje hoger te komen op de maatschappelijke
ladder; misschien kan hij klerk worden, want hij heeft een mooi handschrift. Wanneer
later blijkt dat Oeroegs intellectuele capaciteiten dat klerkschap verre te boven gaan,
kan hij het in de ogen van de blanken hoogstens brengen tot arts.5
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De ik-verteller neemt de lezer voor zijn vorige incarnaties in door zijn herhaaldelijk
beleden vriendentrouw, zijn afkeer van het hooghartige autoritaire gedrag van zijn
stiefmoeder tegen het personeel en door verklaringen als: ‘Ik had bij deze mensen
[in de desa] nooit het gevoel een buitenstaander te zijn, integendeel.’ (Oeroeg, p. 29)
De ik-figuur maakt de indruk van iemand die veel meer dan zijn ouders in zijn
omgeving is geïntegreerd. Een mooi voorbeeld daarvan is zijn onrust bij het
nachtelijke uitstapje dat zo fataal afloopt: hij voelt haarfijn aan, dat Deppoh het
luidruchtige gezelschap met afkeuring beziet. Zijn onrust stijgt tot angst omdat de
lawaaierige blanken kennelijk ‘het gevaar van dit rijk vol demonen niet beseften’.
(Oeroeg, p. 21) Dit tekent de Indonesische belevingswereld van de ik-figuur op dat
moment: voor hem, evenals voor de Indonesiërs, is het bergmeer in hoge mate
‘angker’, dat wil zeggen bezield van een bovennatuurlijke kracht die met respect
dient te worden bejegend. ‘Ik kon niet begrijpen, dat zij zo zorgeloos waren.’ (Oeroeg,
p. 23)
De ik-figuur blijft natuurlijk niet die hij was: hij maakt evengoed als Oeroeg een
ontwikkeling door. Van iemand die zich geen buitenstaander voelt in de
desa-gemeenschap (maar wat zegt dat gevoel?) wordt hij een volstrekte outsider.
Oeroeg daarentegen heeft zich buiten zijn desa, in de koloniale maatschappij, altijd
al een buitenstaander gevoeld. Als veelbetekenend leidmotief - de verteller wijst er
telkens op - fungeert Oeroegs blik, zijn ‘gespannen, zoekende blik’ (Oeroeg, p. 12),
zijn zwijgend staren naar de lessen die zijn vriend krijgt van mijnheer Bollinger
(Oeroeg, p. 15), zijn glimlach, ‘door halfgesloten oogleden opzij’ als hem een
toekomst als klerk wordt voorgespiegeld (Oeroeg, p. 38), ‘zijn zijdelingse, als het
ware naar binnen gekeerde blik’ die zich verstrakt onder de lichte commandotoon
van blanke vriendjes van zijn speelkameraad (Oeroeg, p. 40), zijn ‘donkere, spiedende,
zijdelingse blik’ bij een vraag over Lida, de Hollandse vrouw die hem protegeert
(Oeroeg, p. 48), zijn ‘snelle zijdelingse blik [...] donker en dreigend’ als de ik-figuur
zinspeelt op Oeroegs ras (Oeroeg, p. 60), ‘de donkere, spiedende blik’ die nooit uit
zijn ogen week toen Oeroeg zich op andere vrienden begon te oriënteren (Oeroeg,
p. 63) en ten slotte, in de laatste confrontatie bij het bergmeer, ‘een felle, en toch
blinde blik’. Oeroeg heeft het andere altijd in zich gedragen, het is alleen in de loop
van de tijd zelfbewuster geworden.
De ik-verteller beschrijft Oeroegs gezicht niet bepaald sympathiserend als ‘plat
en breed’, evenals dat van zijn moeder, ‘maar zonder de trek van zachte vrolijkheid,
die het hare zo aantrekkelijk maakte’ (Oeroeg, p. 12). Oeroegs positie bij diens ouders
thuis is onduidelijk: tussen die van huisgenoot en ondergeschikte in.6 De ik-figuur
geeft zich daar op dat moment geen rekenschap van; voor hem telt alleen dat hij zijn
vriendje Oeroeg niet kwijt zal raken. De feodale scheidslijnen worden ook door hem
grif aanvaard: vanzelfsprekend loopt hij om zich op te frissen naar de badkamer,
terwijl Oeroeg naar de put achter de bijgebouwen gaat. Ook is het voor hem de
gewoonste zaak van de wereld dat Oeroeg een andere school bezoekt dan hij. Hij
vraagt zich niet af, waarom Sidris' kleine desawoning ‘ongelofelijk verwaarloosd en
vies’ is na het wegvallen van de kostwinner (Oeroeg, p. 28) of waarom de omwille
van de lieve vrede aangenomen Oeroeg een prins leek tussen ‘zijn in vodden geklede
broers en zusters’ (Oeroeg, p. 50).
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Kunnen we deze houding nog schuiven op jeugdige argeloosheid van de ik-figuur,
als de jaren des onderscheids zijn aangebroken, gaan zijn oordelen zwaarder wegen.
Nadat Lida zich over Oeroeg heeft ontfermd, constateert de ik-figuur met enige
verbazing: ‘Aan Oeroeg werden kosten noch moeite gespaard.’ (Oeroeg, p. 54) Hij
betreurt het dat Oeroeg zijn topi niet meer draagt en zich Europees heeft gekleed en
geknipt, waardoor de indruk wordt weggenomen van ‘de typisch inheemse reserve,
die mij inhaerent aan zijn aard [leek]’. (Oeroeg, p. 55) Kennelijk heeft hij Oeroeg
nooit anders kunnen zien dan zoals koloniale clichés hem dicteerden. Verderop heet
Oeroeg ‘passief’: ‘Hij aanvaardde de loop die zijn leven nu had genomen, zoals hij
ook vroeger het wonen op Kebon Djati en de omgang met mij aanvaard had.’ (Oeroeg,
p. 61) De ik-figuur heeft er geen benul van welke emoties er achter Oeroegs passieve
uiterlijk schuilgaan, zodat elke radicalisering van zijn oude speelkameraad hem
telkens weer pijn-
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lijk treft. Hij begint waarachtig te redeneren als zijn vader, wanneer hij argwanend
informeert naar de toelage die Oeroeg trekt als aankomend arts, terwijl deze het
bestaat kritiek uit te oefenen op gouvernementsregelingen op medisch en hygiënisch
gebied! Of die kritiek terecht is, vraagt hij zich niet af. Hij vindt ze onwaarachtig,
omdat ze met geleende woorden wordt geuit.
Een nieuwe fase in Oeroegs groei naar een nationalistisch zelfbewustzijn breekt aan,
wanneer hij, inmiddels naar Soerabaja verhuisd, zijn ‘mohammedaanse’ topi weer
opzet, maar tegelijk een op westerse leest geschoeide volksontwikkeling voorstaat.
Geheel in de stijl van Soetan Sjahrir en Soetan Takdir Alisjahbana verwerpt hij
wajang, gamelan, bijgeloof, doekoens en Boroboedoer.7 De ik-figuur heeft dan net
de vraag gesteld die hem bovenal bezighoudt: hoe het zit met Oeroegs toelage? Dan
komt de aap uit de mouw: Oeroeg is een non-coöperatieve nationalist, hij heeft én
van de toelage én van een gouvernementsbetrekking afgezien. De ik-figuur staat
wederom perplex. Bij zoveel naïviteit verwondert het niet, dat hij zich al snel door
de vurig betogende Oeroeg in het defensief gedrongen voelt. Typerend is zijn
geringschattende interpretatie van de rol die Oeroegs Arabische vriend Abdullah en
de zorgende Lida spelen in de ‘gedaanteverwisseling’ van Oeroeg. Zoals zijn vader
zich vroeger ergerde aan de inlandse mores die zoonlief zouden verpesten, bespeurt
hij nu meteen hoe Lida verindischt. De ideologische breuk is compleet, de confrontatie
met Oeroeg en Abdullah komt hem voor als een boze droom. Hij is voorgoed de
blanke, de buitenstaander. Maar hij heeft ook geen enkele poging gedaan zich in te
leven in het standpunt van de ander. Hij is een blanke buitenstaander, een boer op
klompen.
De oorlog brengt hij door in Europa. Na de capitulatie van Japan voltooit hij zijn
studie. Hij solliciteert naar een betrekking in Indië, zoals het land dan nog steeds
voor de meeste Nederlanders heet. Hij meent van zichzelf: ‘Het “koloniale” denken,
in het naoorlogse vaderland zo vaak - al dan niet ten onrechte - becritiseerd, was mij
vreemd.’ (Oeroeg, p. 74) De redelijkheid zelve, lijkt het, maar uit een koloniale
hoogte (in de trant van: dat fixen we even) klinkt de redenering die aan deze uitspraak
voorafgaat: ‘De wanordelijke toestand daar, de vreemde verhoudingen die de Japanse
bezetting als erfenis had achtergelaten, verontrustten mij niet nodeloos. Ik twijfelde
geen ogenblik aan het tijdelijke karakter van deze moeilijkheden.’ Tijdelijk, want
het is de nobele taak van Nederlanders zoals hij om
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het geschonden land te herstellen. Interessant is de uitleg van zijn verlangen om naar
Indië terug te gaan: die berust op ‘een diep-geworteld gevoel van saamhorigheid’
met zijn land van herkomst (Oeroeg, p. 74), i.e. met de natuur van dat land. Hij voegt
daar een beschouwing aan toe over de Preanger als het landschap van zijn ziel. De
mensen die dit landschap bevolken zijn in lompen gehuld en uitdrukkingsloos, maar
hij werkt mee aan het herstel van door republikeinen vernielde bruggen. Welke
betrekking de ik-figuur heeft aanvaard, wordt niet gezegd, maar het heeft er alle
schijn van dat hij is ingeschakeld bij niet-militaire activiteiten om het Nederlands
gezag te herstellen.
De hele oorlog door is Oeroeg niet uit zijn gedachten geweest. Zijn verkenning
van zijn geboortestreek is tegelijk een halfbewust speuren naar de oude kameraad.
In de buurt van Telaga Hideung gekomen, maakt hij zich los van de patrouille en
kiest het pad naar het meertje. Als hij daar mijmerend bij neerzit, valt er een schaduw
naast hem op de grond. Wie daar staat is: ‘een Inlander’, ‘in vuile khaki-shorts, met
een hoofddoek van kainstof slordig geknoopt om zijn verwarde haar’. (Oeroeg, p.
77) De ‘Inlander’ dreigt met een revolver, de ik-figuur herkent Oeroeg. De geladen
stilte waarin zij tegenover elkaar staan, roept de volgende gedachten op: ‘Het kwam
mij voor, dat dit het moment was, waartoe alle gebeurtenissen, sinds de geboorte van
Oeroeg en mij, onherroepelijk geleid hadden. Het was in ons gegroeid en gerijpt,
buiten onze wil, buiten ons bewustzijn om. Hier was, voor het eerst, het kruispunt
waarop wij elkaar in uiterste eerlijkheid konden ontmoeten.’ (Oeroeg, p. 77-78) De
onherroepelijke afstand tussen de twee jeugdkameraden wordt geïnterpreteerd met
een beroep op een vaag bovennatuurlijk concept: buiten onze wil, buiten ons
bewustzijn om. Alsof een almachtige instantie dit zo had gewild. En die zogenaamde
‘uiterste eerlijkheid’ is nu pas mogelijk, nu de rollen zijn omgedraaid, nu de nationalist
zich keert tegen de kolonisator.
Uiteindelijk komt de ik-figuur tot het besef dat hij Oeroeg nooit heeft gekend. Dat
is een tamelijk subtiele manier om zijn eigen falen toe te geven. Er is geen terugweg
meer mogelijk naar de naïeve werkelijkheidservaring van een idyllische jeugd. Het
gedurige onbegrip van de ik-figuur voor Oeroegs positie is exemplarisch voor de
koloniale halsstarrigheid die nog zou aansturen op een tweede politionele actie - ná
de verschijning van Haasses prozadebuut.
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Eerste pagina van het manuscript van Haasses prozadebuut Oeroeg (1948). In een interview
met Het Vaderland van 10 maart 1956 zegt zij: ‘In 1947 kreeg ik een uitnodiging om deel te
nemen aan de novelle-prijsvraag, uitgeschreven door de Commissie voor de Propaganda van
het Nederlandse Boek. Enkele maanden tevoren was mijn dochtertje gestorven; ik moest op de
een of andere manier weer leren leven. Om mezelf tot concentratie te dwingen, begon ik aan
een verhaal waarvan alleen de eerste regel vaststond: “Oeroeg was mijn vriend”.’
Collectie Letterkundig Museum
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August Hans den Boef heeft in een recent artikel kritiek geleverd op het feit dat de
schrijfster geen duidelijk standpunt innam over de dekolonisatie, een vaagheid die
ze deelde met de scribenten van Oriëntatie.8 In haar dankwoord bij het onthullen van
haar naam als auteur van Oeroeg - Den Boef verwijst ernaar - geeft zij aan dat zij
met haar novelle een bijdrage wilde leveren tot ‘verbetering der wederzijdse
verstandhouding tussen de mensen’. Het is de vraag of Hella Haasse op dat moment
alle implicaties van haar novelle had doordacht. Later heeft zij zich meermalen
uitgelaten over haar emoties bij het schrijven en haar bedoelingen met het boek. Aan
Jan Brokken heeft ze toevertrouwd dat ze heimwee had naar Indië toen ze Oeroeg
schreef.9 Dat heimwee moet vooral in de natuurbeschrijvingen zijn verwerkt. In
Zelfportret als legkaart (1954, p. 65) oppert ze dat in Oeroeg naar voren is gekomen
haar ‘verlangen naar het echte “Indische” leven dat ik eigenlijk nooit gekend heb,
en het heimelijke schuldgevoel ten aanzien van de Indonesische mens die ik in mijn
jeugd heb aanvaard als décor, als vanzelfsprekend deel van de omgeving, maar die
ik niet werkelijk bewust heb gezien, al mag ik mij dan ook nog zoveel uiterlijke
details herinneren’. Haasse uit hier een kritiek op haar vroegere zelf die ook de
ikfiguur in Oeroeg kan gelden! Het is, lijkt me, niet te gewaagd om in haar
beschrijving van de ik-figuur een soort zelfportret, en ook een autokritiek, te zien.
Deze interpretatie wordt echter weer gecompliceerd door een uitspraak van de
schrijfster in haar volgende autobiografische boek, Persoonsbewijs (1967, p. 66-67),
dat Oeroeg eigenlijk de andere helft, het donkere deel van de Nederlandse hoofdfiguur
verbeeldt. Deze interpretatie komt mij rijkelijk vaag voor en voert ons weg van de
crux van het verhaal: de koloniale verhouding. Waarom zouden we een interpretatie
die de verhaalwerkelijkheid geweld aandoet, aanvaarden, ook al komt ze van de
auteur zelf? Veel zinniger klinkt wat Hella Haasse in 1985 schreef, namelijk dat
Oeroeg bewust is geschreven vanuit het standpunt van de ik-figuur, iemand die na
zijn terugkeer naar zijn geboorteland ‘onherroepelijk ontgroeid [is] aan iedere
mogelijkheid tot onbevangen één-zijn met de wereld van zijn kleine-kindertijd’. De
schrijfster formuleert de thematiek van het boek als volgt: ‘Oeroeg is de geschiedenis
van het geleidelijk verliezen van contact met de geboortegrond, de Javaanse
jeugdvriend.’ (Een handvol achtergrond, 1993, p. 190) Ook hier wil ik een
kanttekening bij plaatsen: heeft de ik-figuur wel het contact met zijn geboortegrond
verloren, ook al is die op sommige plaatsen zwartgeblakerd door de
oorlogshandelingen? Na zijn terugkeer beleeft hij het landschap van zijn jeugd weer
met al zijn zinnen. Maar in zijn verhouding tot de bewoners is er essentieel iets
misgegaan. Oeroeg is het verhaal van de toenemende vervreemding tussen de ik-figuur
en zijn jeugdvriend als gevolg van de statische visie van de eerste, zijn onvermogen
om in te zien, laat staan te accepteren, dat Indië een fundamentele verandering
ondergaat. Na de oorlog, als Indië zich heeft getransformeerd tot Indonesië, blijft hij
nog steeds aan de oude illusies hangen.

Eindnoten:
1 D[irk] de V[ries], ‘Gegeven paard in de bek gezien’, in: Oriëntatie, nr. 8, mei 1948, p. 58.
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Verhalen
Het verhaal ‘De Lidah Boeaja (Krokodilletong)’ dateert uit hetzelfde jaar als Oeroeg,
maar het is veel afstandelijker geschreven. Het is evenals ‘Een perkara (Het verhaal
van Egbert)’ (1954) voor het eerst gebundeld in Krassen op een rots (1970). Beide
verhalen hebben nu hun plaats gekregen in Een handvol achtergrond. ‘Parang Sawat’.
Autobiografische teksten en zijn, in afwijking van de ondertitel van de nieuwe
bundeling, geen autobiografische teksten. ‘De Lidah Boeaja’ is een vingeroefening
in het genre van het Indische verhaal, met een alwetende verteller die de spanning
langzaam opvoert. Een grappig effect wordt gesorteerd door de Molukse weduwe
Matulaka en haar Indische vriendin Non du Cloux, die telkens het voedende slijm
van de vetplant ‘lidah boeaja’ in het haar smeren, terwijl ze de gebeurtenissen aan
gene zijde van de heg van doorhebberig commentaar voorzien.
Het verhaal speelt zich af in Batavia, waar de Japanner Yamada van mevrouw
Matulaka een wat vervallen huis heeft gehuurd op de grens van centrum en
benedenstad. Yamada heeft in dat huis een ‘Salon voor Heren Coifure’ geopend,
maar trekt weinig klanten. Later blijkt dat het hem daarom ook niet is begonnen.
Samen met enkele andere Japanners houdt hij zich bezig met spionage. Dit houdt hij
verborgen voor zijn echtgenote Etsu, die alleen nog maar in naam zijn vrouw is. Zij
fungeert als huissloofje en nadat de kapsalon is opgedoekt, mag zij ervoor zorgen
dat hun verblijfsvergunning wordt verlengd: zij opent een naaiatelier, dat spoedig
vele klanten trekt. Inmiddels is Yamada een verhouding begonnen met Asuko, de
dochter van een Japanse winkelier. Ze raakt zwanger. Yamada kondigt Etsu zijn
vertrek naar Japan aan. Zij moet in het huis blijven, dat betrokken zal worden door
een zakenvriend van haar man. Etsu, die in de Japanse kennissenkring al vele
vernederingen heeft moeten slikken, begrijpt dat ze hard zal moeten werken in ruil
voor de bescherming van een tehuis. Ze is inmiddels niet onkundig gebleven van de
illegale activiteiten van haar man, want diens besprekingen met zijn kornuiten in de
binnengalerij van het huis kon zij woord voor woord volgen door haar oor te luisteren
te leggen op een buis van de waterleiding. Zij neemt wraak door de oogst van de
spionage-activiteiten uit een geheime la te nemen en in het Molenvliet te werpen.
De domme mevrouw Matulaka wordt echter het werktuig van Etsu's noodlot
wanneer ze louter om aandacht te krijgen de nieuwe bewoner het geheim verklapt
van de ‘huistelefoon’. Deze beseft dat Etsu op de hoogte is van het komplot, hij ziet
dat het spionagemateriaal is verdwenen en stuurt zijn twee dochters weg.
Onheilspellend hangen er twee grijzig-paarse kimono's van mevrouw Yamada aan
de lijn: ‘Met hun wijd uitgespreide mouwen leken het huiden, opgespannen om
gelooid te worden.’ Wanneer Etsu terugkomt, is haar lot beslist. Etsu maakt zwijgend
haar haar los, teken van overgave. Haar man, door zijn vriend gealarmeerd, reikt
haar ‘een smal blinkend voorwerp’ aan. Blijkbaar mag ze zelf
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Omslag van de eerste druk van Een handvol achtergrond. ‘Parang Sawat’. Autobiografische
teksten (1993). Vóór in het boek wordt door Haasse, als toelichting op de titel, een verband
gelegd tussen de vorm van haar werk, ‘een samenstel van ongelijksoortige elementen’, en die
van een typisch Javaans batikpatroon, ‘Parang Sawat’ geheten. In het boek zelf (p. 195) schrijft
zij: ‘Wie mijn werk kent zal misschien - hoop ik - ontdekken dat de lust tot “Parang Sawat”
mijn Indisch erfdeel is.’
Omslag J.Tapperwijn. Collectie Querido
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het vonnis voltrekken, hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd. Midden
in de nacht ploft er aarde neer. Mevrouw Matulaka wordt er wakker van. Het
gruwelijke einde van mevrouw Yamada ontgaat haar en Non du Cloux echter geheel.
Vanuit hun beperkte gezichtsveld veronderstellen ze dat ‘die Jappen’ de nacht te baat
nemen om de vetplanten, waar mevrouw zo'n hekel aan had, uit te graven.
In ‘De Lidah Boeaja’ worden de motieven van mensen op luchtige wijze
blootgelegd. Etsu is ondanks haar ene moment van triomf het slachtoffer van een
traditie, die van vrouwen gehoorzaamheid en onderwerping vergt. Dat zelfbeheersing
macht zou betekenen, zoals haar moeder geloofde, wordt door de gebeurtenissen
gelogenstraft.
Een heel ander vrouwenportret krijgen we voorgeschoteld in ‘Een perkara’. Het gaat
hier om de mysterieuze mevrouw Van H., die de minnares is geweest van de vader
van Egbert, uit wiens gezichtspunt het verhaal wordt verteld. Ook in dit verhaal
worden, dankzij Egberts vasthoudendheid, mensen en hun motieven allengs
doorzichtiger. Mevrouw Van H. kan hem als enige inzicht geven in de persoon van
zijn vader, die in een Japans interneringskamp is gestorven. Als hij haar na twintig
jaar toevallig in een schouwburg tegenkomt, bijt hij zich vast in zijn weerwillige
prooi. Geconfronteerd met de ‘femme fatale’ voor zich, analyseert Egbert in gedachten
zijn vader, die graag als ridder poseerde, maar zich in werkelijkheid verschanste in
een streng gereglementeerde levenshouding. Mevrouw Van H. tracht tegenover haar
ondervrager in oppervlakkigheden te vluchten en maakt snel een einde aan het
gesprek, maar op de valreep weet Egbert wel haar adres los te krijgen.
Bij de figuren die paraderen in Haasses proza bestaat er dikwijls een verschil tussen
de persoon die zij voorgeven te zijn óf die ze naïevelijk menen te zijn, en hun
werkelijke eigenschappen. Dat geldt voor de ik-figuur uit Oeroeg die min of meer
de vermoorde onschuld speelt, het geldt voor Yamada in zijn doortrapte dubbelbestaan
en het is evenzeer waar voor mevrouw Van H. die doelbewust een rookgordijn om
zich optrekt. Als Egbert zich op het opgegeven adres meldt, opent zich een heel
andere wereld dan die van de elegante mevrouw Van H. met haar bittere parfum.
Egbert komt terecht op een bovenhuis, doortrokken van Indische luchten en een
Indische sfeer. Hij ontmoet er de stokoude oom en tante van de minnares van zijn
vader en doet enkele ontdekkingen. Als hij mevrouw Van H. - die hem weer tracht
te ontlopen - eindelijk heeft gedwongen met het hele verhaal voor de dag te komen,
doet ze dat in een paar wrevelige zinnetjes af. Toch krijgt hij nog een soort toegift
van haar. Ietwat malicieus zet ze hem op het spoor van haar laatste geheim: haar
dochter Dorée is zijn halfzuster. Het verhaal eindigt dan met een uitspraak van Egbert
die een bekende topos bevat van de Indische literatuur, die van het ‘leven tussen
twee werelden’: ‘Mijn halfzuster; levend teken van de halfheid die ik zélf voel,
verdeeld tussen hier en daarginds, tussen de wil tot orde, koele laaglandse helderheid,
en het verlangen naar de flitsende glans op de Goenoeng Hidjau.’10

Eindnoten:
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10 Groen staat in dit verhaal voor spanning en gevaar. In een tussenbeeld (Een handvol achtergrond,
Amsterdam 1993, p. 101-102) komt ‘een kleine groenachtige slang’ voor waarvan Egbert in
zijn jeugd de kop verpletterd heeft, direct gevolgd door ‘de groene vlek’ van een van de
oorhangers van mevrouw Van H.
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Zelfportret als legkaart
Haasse interpreteert die twee werelden volgens een psychologisch schema: het Westen
is het rijk van de orde, van het koele redeneren, de bewuste keuze, terwijl de tropen
het rijk der zintuigen vertegenwoordigen. Uit Haasses autobiografische teksten blijkt
dat ze bij elk bezoek aan haar geboorteland dit in de eerste plaats met haar zintuigen
ondergaat. Ze spreekt zelf in dit verband over haar ‘instinctieve, zintuiglijke binding
met de geboortegrond, met het klimaat, van mijn jeugd’. (Een handvol achtergrond,
p. 119)11 In Zelfportret als legkaart komen enkele extatische passages voor die
weergeven hoe intens zij de tropische natuur heeft ondergaan: ‘De overdaad van
groen, de verstrengeling, overwoekering, triomf en breidelloze expansie van het
meest vitale: de openbaring van een groeikracht die ook in mij was. Soms, alleen
tussen bomen en planten, alleen met het ritselende ruisende onzichtbare leven tussen
het loof en het gras en onder de stenen, rook ik aan de bast, nam de

Omslag van Zelfportret als legkaart, dat in 1954 bij De Bezige Bij verscheen. Het kreeg een motto
mee van de Engelse schrijver Sir Thomas Browne (1605-1682): ‘The world that I regard is
myself; it is the microcosm of my own frame that I cast mine eye on; for the other, I use it but
like my globe, and turn it round sometimes for my recreation.’
Bandontwerp Alexander Verberne. Collectie Letterkundig Museum

dikke zwarte aarde in de hand, kauwde ik verschillende soorten van bladeren, zat ik
lang stil op een steen, in vruchteloze pogingen mijzelf één te voelen met een vorm
van bestaan waarin de onrust, de spanning, de drang om uit te barsten niet geordend
of ingetoomd hoefde te worden.’ (Een handvol achtergrond, p. 71-72)
Deze ervaring dateert uit de tijd dat Haasse naar de Carpentier Alting Stichting
ging, een nogal ‘blanke’ middelbare school in Batavia. Het was een periode waarin
de erotiek volgens de schrijfster ‘het enig werkelijke’ was voor de leerlingen, maar
een werkelijkheid waar zij zelf niet goed raad mee wisten. (Een handvol achtergrond,
p. 58) De interactie tussen meisjes en jongens in haar beschrijving doet een beetje
denken aan de omgang tussen de seksen op de HBS in Bandoeng zoals Du Perron die
tekent in Het land van herkomst (1935), bij voorbeeld het taboe op het met zijn
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tweeën alléén fietsen van een jongen en een meisje. Het was een tamelijk geremd
bestaan in een soort mini-westerse samenleving te midden van de overweldigende
natuur van de tropen. Het sociale leven van de jongeren speelde zich af in bioscoop,
zwembad, Kunstkring en Jachtclub, op ‘schoolbals’ en ‘huisfuiven’. Waarschijnlijk
was de actieradius van de jongens wat wijder, maar daar weidt Haasse niet over uit.
Ze schrijft dat ze thuis niet volgens een Indisch patroon leefde; er hing niet die feodale
sfeer van gemeenzaamheid met de huisbedienden en er werd zes dagen van de week
Hollands gegeten. (Een handvol achtergrond, p. 36) Evenals de vader van de ikfiguur
in Oeroeg was de vader van Haasse bang voor verindischen. In 1985 typeert zij deze
angst als ‘een typisch verschijnsel uit de nadagen van onze koloniën’. (Een handvol
achtergrond, p. 182)
Ondanks haar isolement in een beschermde omgeving heeft de tropische natuur
op Haasse een krachtig stempel gedrukt. Misschien heeft haar eenzelvige aanleg, die
haar zo vaak tot buitenstaander maakte, daar iets mee te maken. Altijd paste zij de
haar omringende werkelijkheid aan bij haar verbeelding. In Zelfportret als legkaart
heeft zij het over de ‘droomsfeer’ en ‘toverkring’ waarin zij leefde tussen haar
twaalfde en twintigste levensjaar, die ze pas doorbrak toen ze in 1938 voor verdere
scholing naar Ne-
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Slot van een brief van Hella Haasse aan de heer W.L.M.E. van Leeuwen, d.d. 5 maart 1955,
waarin zij reageert op zijn bespreking van Zelfportret als legkaart in het dagblad Tubantia. Zij
is verbaasd over de waardering van de schrijvende pers en daarom dankbaar voor het kritische
oordeel dat Van Leeuwen over dit boek velt. Zij legt hem uit waarom zij Zelfportret als legkaart
nú moest schrijven.
Collectie Letterkundig Museum

[Voor wie volmaakte openhartigheid zoekt in autobiografisch werk,
is ‘Z.A.L.’ te aarzelend en te beschouwend. Wie een zekere stoïcijnse
gereserveerdheid in persoonlijke aangelegenheden verlangt,// en vindt
dat een mens de goede smaak/ moet hebben door in de derde persoon/
zijn confidenties te doen, is ‘Z.A.L’/ uiteraard een nogal ongeremd naïeve/ uiting. Het is een ongedisciplineerd alle-/ gaartje van
brokstukken. Er zit ook/ niet de pretentie achter van nu eens/ even wat
filosofie ‘weg te geven’ of/ te laten zien wat een interessant kind/ ik
geweest zou zijn. Ik heb alleen maar/ bewust mij onthouden van de
‘roman’,/ omdat ik gemerkt had hoeveel vlucht,/ zelfbedrog en
wensdroom er in mijn/ vorig werk verscholen lag. ‘Z.A.L.‘/ heeft voor
mij de functie vervuld van/ het apparaat dat loodgieters gebrui-/ ken,
wanneer er een leidingbuis ver-/ stopt is. Ik hoop dat nu het]/ werkelijke
‘dóórstromen’ kan beginnen./ Ik ben dan ook weer bezig aan een/ roman,
waarin ik probeer vorm te/ geven aan de problemen en inzich-/ ten die
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voor mij de oogst van ‘Z.A.L.‘/ zijn geweest. Voor mijzelf begint nu/ pas
mijn schrijverschap. Ik moet/ nù bewijzen of ik de ‘vonk’ heb, ja/ of nee./
Dat ik U dit zo uitvoerig, en mis-/ schien onbescheiden, schrijf, komt/
omdat ik getroffen was door Uw/ scherp, helder, eerlijk oordeel./ Met
gevoelens van hoogachting,/ Hella van Lelyveld-Haasse.
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derland ging. (Een handvol achtergrond, p. 61-73) In haar artikel ‘Een handvol
achtergrond’ heeft zij gewezen op de betekenis van een eerdere cesuur voor haar
beleving van Java: haar zevende tot haar tiende jaar heeft zij in Nederland
doorgebracht, terwijl haar moeder moest kuren in Davos. Deze lange scheiding van
haar ouders heeft een breuk teweeggebracht in haar instinctieve band met hen. Bij
terugkeer in haar geboorteland namen, aldus Haasse, ‘de natuur, de sfeer van Java
voor mij de plaats in van een nooit geheel te doorgronden, maar geliefd, vormend
element. Overweldigend waren de zintuiglijke indrukken na die terugkeer; iets dat
plotseling was opgehouden, afgebroken, toen ik in 1925 naar Holland moest, hernam
met ongelooflijke kracht zijn rechten.’ (Een handvol achtergrond, p. 169-170)
De natuur van Java omschrijft zij als geheimzinnig, grillig, verraderlijk soms. (Vol
gevaar en spanning als in het verhaal ‘Een perkara’!) Hierop volgt een redenering
met een paradox: ‘De natuur van Indië versterkte in hoge mate de aanleg tot
waarnemen die me is aangeboren, of al heel vroeg ontstaan is. Ik kan de werkelijkheid
alleen in me opnemen door er van een afstand naar te kijken. Ik kan haar alleen
weergeven, indien - en misschien juist doordat -ik er nooit dichterbij kan komen.’
(Een handvol achtergrond, p. 170) Mogelijk was Haasse het dichtste bij die natuur
toen ze als vijftienjarig meisje samen met haar broer door een ongeveer vijftienjarige
neef werd meegenomen naar het natuurreservaat Telaga Patengan. (De neef had haar
ouders voorgespiegeld dat ze zouden kamperen op Lembang in de buurt van een
bekend hotel.) In Telaga Patengan kampeerden zij op een schiereiland, voeren ze in
een lekke prauw over een meer, aten ze bij een warong. Haasse beschrijft deze paar
dagen als een hoogtepunt uit haar jeugd: ‘dat gevoel van volkomen vrijheid, van
opgenomen te zijn in een werkelijkheid zonder innerlijke tegenstrijdigheden’. (Een
handvol achtergrond, p. 46) Hoeveel deze geheime excursie voor haar heeft betekend,
blijkt wel uit het feit dat zij de bladzijden uit Zelfportret als legkaart die daarover
gaan opnieuw een plaats heeft gegund in de collage van teksten die Krassen op een
rots is.12 Met enige spijt noteert ze, dat Telaga Patengan onbereikbaar is geworden
door de slechte toestand van wegen en bruggen. (Een handvol achtergrond, p. 129)
In een beschouwing over de Javaanse mens gaat Haasse dieper in op diens leven
in harmonie met de omgeving, ‘dit mee-ademen, meebewegen in een grote collectieve
stroom van nog ten dele onbewust, met de natuur verbonden leven, dit inderdaad
vanuit de moderne beschaving bekeken archaïsche bestaan’. (Een handvol
achtergrond, p. 156) Dit vegetatieve leven is een droombestaan, een idylle (zoals de
Zandbaai dat voor Du Perron was), maar evenals de ‘Indonesische intellectuelen van
nu’ (anno 1969) wijst Haasse het toch af. Dat is niet verwonderlijk voor wie haar
Zelfportret als legkaart heeft gelezen. Reeds in dit eerste autobiografische boek zet
zij zich af tegen haar vroegere ‘schijngestalten’, tegen de passiviteit, waarmee zij
zich in haar jeugd liet ‘volstromen met de wereld’, zoals haar zintuigen die haar
toonden. (Zelfportret als legkaart, p. 171) Haasse legt in dit boek haar vroegere ikken
op de snijtafel. De belangrijkste ontdekkingen, die ze deed na haar vertrek uit Indië,
waren: zelfkennis, bewustwording van jezelf en je omgeving en het doen van een
bewuste keuze. Bewustworden definieert ze tamelijk idealistisch als: ‘het door
ervaring en waarneming ad infinitum uitbreiden van de werkelijkheid’. (Zelfportret
als legkaart, p. 68) In de trant van Forum (waarover zij en medescholieren in Batavia
al in het Tjikini-zwembad discussieerden) klinkt haar opinie dat men in deze tijd
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bewust moet kiezen ‘vóór de mens [...] zonder zich over te leveren aan de beperkingen
en eenzijdigheid van een politieke partij’. (Zelfportret als legkaart, p. 110) Schrijven
is voor Haasse een bewust proces dat ook de lezer tot zelfstandig denken moet
aanzetten.

Eindnoten:
11 In alle gevallen waarin de tekst uit eerdere boeken in Een handvol achtergrond is herdrukt,
verwijs ik uitsluitend naar deze verzamelpublikatie, waarin teksten zijn opgenomen uit onder
andere Zelfportret als legkaart en Krassen op een rots.
12 Krassen op een rots, Amsterdam 1970, p. 120-123. De passage wordt voorafgegaan door de
aanduiding: ‘Kamperen in de bergen boven Bandung, 1933.’ In 1933 was Hella Haasse vijftien
jaar, terwijl de neef die om zijn lengte als ‘halfvolwassen’ werd beschouwd, ‘een jongen van
een jaar of vijftien’ wordt genoemd (in Zelfportret als legkaart). Misschien bestond er toch
meer leeftijdsverschil dan uit dit sommetje blijkt.
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De dichter en dramaturg W.S. Rendra (geb. 1935) in zijn werkkamer in Yogyakarta, 1969.
Haasse ontmoet Rendra - ‘het jongste belangrijke talent in de Indonesische litteratuur’ - in
1969 wanneer zij voor het eerst terugkeert naar haar geboortegrond op Java. Haar toneelstuk
Een draad in het donker (1964) werd - nadat het door Dick Hartoko in het Indonesisch was
vertaald - opgevoerd in het Bengkel-Teater in Yogya onder regie van W.S. Rendra.
Foto Jan van Lelyveld. Collectie Hella S. Haasse

Krassen op een rots
Met zo'n instelling tegenover het schrijverschap is het niet verwonderlijk dat Haasse
zich aangetrokken voelde tot Rendra. Deze uit Midden-Java afkomstige Indonesische
dichter en dramaturg maakte tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten (1964-1967)
kennis met het dialectische denken, dat zijn kijk op de Indonesische werkelijkheid
een kritische injectie heeft gegeven. Haasse geeft Rendra's inzichten als volgt weer:
‘Rendra ziet dit als het voornaamste probleem van de Javaan-van-nu: dat hij de moed
moet opbrengen zijn (nog archaïsche) visie op het leven te corrigeren, en wel vanuit
individuele bewustwording; dat hij begrip en waardering moet krijgen voor het
persoonlijke element, voor de noodzaak het verstand, de rede, te gebruiken voor de
oplossing van zijn moeilijkheden.’ (Krassen op een rots, p. 185-186) Toen Haasse
in 1969 met Rendra sprak, stond hij vlak voor een uitvoering van Sophokles' Oedipus,
een stuk dat vele malen daarna deel heeft uitgemaakt van het repertoire van zijn
Bengkel-Teater. Oedipus is de westerse held bij uitstek. Voor Rendra lag volgens
Haasse de nadruk ‘op de onvermijdelijke tragedie van de mens “die vragen stelt”,
die zich zelf wil kennen en de natuur beheersen - maar die daarom het risico van
falen moet durven aanvaarden’. (Krassen op een rots, p. 185)
Rendra is het voorbeeld van een ongebonden geëngageerd kunstenaar, die zich in
dit opzicht verwant voelt aan Multatuli. Hoe luidt nu de visie van Haasse op haar
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geboorteland, op Indië én Indonesië? Wie haar autobiografische teksten in Een
handvol achtergrond achter elkaar leest, is getuige van een voortdurend proces van
verlies van argeloosheid. In het laatste deel ‘Ogenschouw 1992’ schrijft zij: ‘Ik voelde
mij, na 1945, vaak gegriefd wanneer iemand mij mijn “koloniale” verleden voorhield.
Maar hoe “koloniaal” dacht ik toch eigenlijk nog altijd, ondanks het feit dat de
onafhankelijkheid van Indonesië mij de natuurlijkste zaak van de wereld toescheen.
Tijdens mijn vorige bezoeken, in 1969 en 1976, keek ik naar de werkelijkheid om
me heen met de blik, de instelling van iemand die het allemaal hoe dan ook als “eigen”
beschouwde; zag ik de Indo-
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nesische maatschappij wel als volstrekt geëmancipeerd, maar voortgekomen uit en
nog verbonden met de Nederlands-Indische wereld die ik heb gekend. Ik kon het
gevoel er op de een of andere manier toch bij te horen niet van mij afzetten. Maar
nu is de navelstreng doorgesneden.’ (Een handvol achtergrond, p. 204-205)
Kritiek op de Nederlands-Indische maatschappij heeft Haasse al eerder gespuid,
in essays die zijn vervlochten met het reisverslag in Krassen op een rots: voorzichtige
kritiek op de wijze waarop Nederlandse kooplieden en diplomaten de grillige inheemse
vorsten paaiden en op de doelbewuste verwestersing van de Indische samenleving
in de twintigste eeuw, het fatale loslaten van de binding met het land door het
uitzenden van importambtenaren met hun gezinnen.
Het scherpst klinkt Haasses kritiek in haar essay over de dorpscultuur, kritiek die
óók de inheemse feodale heren geldt. Volgens haar hebben met de ‘herendiensten’
de problemen hun intrede gedaan in de desa, die traditioneel was ingesteld op
zelfverzorging. Een bladzijde eerder schrijft zij: ‘Er is in talloze desa's eigenlijk al
geen sprake meer van de oorspronkelijke eeuwenoude land- en taakverdeling, die
maakte dat iedere inwoner duidelijke eigen rechten en plichten in de gemeenschap
had. Miljoenen mensen zijn, als gevolg van de enorme bevolkingstoename en van
in de eerste helft van deze eeuw door het Nederlands-Indische gouvernement
doorgevoerde veranderingen op het gebied van de cultures, geleidelijk teruggevallen
tot de laagste status die de desa kent: bezitloze bewoner van een hut, die andermans
eigendom is, landloze bewerker - meestal in ruil voor een karig loon in natura - van
andermans grond.’ (Krassen op een rots, p. 142) Haasses opvatting over de kwalijke
invloed van de herendiensten op het desaleven houdt overigens niet in, dat zij Eduard
Douwes Dekker waardeert in diens strijd tegen de regent van Lebak: Dekker koos
partij voor de desabewoners, terwijl zij ‘nog lang niet toe waren aan bewust verzet
tegen hun hoofden’. (Krassen op een rots, p. 57) Haasse schetst het gevaar dat Dekkers
in haar ogen onbesuisde optreden in zich borg: een toename van onrust, onzekerheid,
ressentimenten, mogelijk een nieuwe Java-oorlog. Zij ziet Dekker als iemand die
ondanks zijn scherp inzicht in de verhoudingen naïef optrad, niet willende inzien dat
hij als buitenstaander niet aan de voorwaarden voldeed om door te dringen tot de
ziel van de mensen.13 Met deze visie sluit Haasse aan bij Rob Nieuwenhuys. Ook zij
gelooft in een tamelijk vastliggende verhouding van de bevolking tegenover hun
hoofden in de negentiende eeuw: ontzag en slaafse onderwerping op grond van oude
gemeenschapsvormen en de adat. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat het vorstelijk
gezag in Dekkers tijd al aan erosie onderhevig was en dat ingrepen van de zijde van
het koloniaal bewind hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd.14
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Omslag van de eerste druk van Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java (1970) met als
motto onder andere een passage uit de Brieven van Willem Walraven (1887-1943): ‘Wij leggen
het hier af, zelf, of in ons nageslacht, maar aan hen verandert niets. Nog geen krasje op een rots
betekent onze invloed...’.
Omslag Ary Langbroek, omslagfoto Koninklijk Instituut voor de Tropen. Collectie Querido
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Hoe ziet Haasse het Indonesië van de Nieuwe Orde, die in 1969 nog maar enkele
jaren oud is? Zij ontkomt er niet aan vergelijkingen te trekken met het Indonesië van
de Oude Orde. Zij kent dat niet uit eigen ervaring, maar zij zal wel het nodige hebben
gehoord van deze en gene (zoals Soetan Takdir Alisjahbana en Mochtar Lubis, die
onder de repressie van dat bewind hebben geleden). Zij stelt ‘het Djakarta van
Sukarno’ tegenover ‘het Djakarta van de officiële top nu’. Het eerstgenoemde Jakarta
karakteriseert zij als: ‘die vergaarbak van verwesterde politici, van opportunisten en
activisten, van mondaine of internationaal-gerichte geesten’ die te weinig greep had
‘op de gemoederen van de vele, vele miljoenen eenvoudige mensen elders in het
land’. (Krassen op een rots, p. 92) Van het Jakarta van de Nieuwe Orde kan men ten
minste zeggen dat het de islam heeft geaccepteerd, de godsdienst die voor het gewone
volk richtinggevend is. Naar de mening van Haasse anno 1969 kan de emancipatie
van het Indonesische volk alleen op zeer behoedzame wijze gebeuren: zachtjes aan,
dan breekt het lijntje niet. Interessant is in dit verband haar kenschets van de
Indonesische politieke gevangenen van de B-categorie die juist in die tijd naar Buru
werden overgebracht; zij noemt hen: ‘deze uitgestotenen, deze uit moedwil en eerzucht
of uit puur idealisme of misverstand aan hun oude gemeenschappen ontgroeiden,
deze in te snel tempo geëmancipeerden - die daardoor “over de schreef” zijn gegaan’.
(Krassen op een rots, p. 95, cursivering KS) De propaganda van de regering over
Buru als ‘een uitgestrekte “kibboets”, met eigen kleine industrieën, eigen scholen,
eigen cultureel leven?’ en de belofte van het overbrengen, op den duur, van de
gezinnen noteert zij echter zonder enige kritische noot, op enkele vraagtekens na.
Voor de schrijfster van Krassen op een rots, wier voorkeur voor zelfopvoeding
en eigen verantwoordelijkheid in Zelfportret als legkaart aan de orde was gekomen,
bezit de islam grote emancipatoire mogelijkheden. Tegenover de Hindoe-Javaanse
Messias, de Ratu Adil, die behoudend, nationalistisch en paternalistisch is, staat de
Redder volgens moslemopvattingen, de ‘Mahdi’, de ‘opwekker tot
gerechtigheid-als-zelfwerkzaamheid’. (Krassen op een rots, p. 103) Anderzijds noemt
zij de traditioneel-culturele activiteit van enkele prinsen van de kraton in Yogyakarta
zinvol ‘als correctie op de over het algemeen “Kulturfeindliche” instelling van de
orthodoxe moslems’. (Een handvol achtergrond, p. 150)

In de zomer van 1969 keerde Hella Haasse, samen met haar man, voor het eerst na dertig jaar
weer terug naar haar geboorteland. Aan de katholieke universiteit van Yogyakarta houdt zij
een lezing over de Indische bellettrie. Naast haar Dick Hartoko, redacteur van het literaire
tijdschrift Basis. Hartoko had in oktober 1966 een vertaling van Haasses toneelstuk Een draad
in het donker (1963) gepubliceerd in Basis (jrg. XVI, nr. 1), onder de titel ‘Adriadne drama tiga
babak’.
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De ‘nation-building’ die in Indonesië al bijna een halve eeuw aan de gang is, houdt
ook in: manoeuvreren tussen traditie en vernieuwing. In Krassen op een rots
commentarieert Haasse met enige wrevel de ‘status- en grandeurprojecten’ van
Sukarno, maar over de Jalan Thamrin, die hoofdverkeersader met zijn moderne
architectuur, zegt zij: ‘Men kan zich heel goed voorstellen wat Sukarno bezield heeft,
toen hij de economie van zijn land op losse schroeven zette om deze doorbraak naar
buiten uit het koloniale stadsbeeld, deze boulevard-van-de-toekomst (voorlopig nog
de enige in de hele archipel) te kunnen verwezenlijken.’ (Een handvol achtergrond,
p. 124-125) De wijze waarop ook de Nieuwe Orde in 1969 kampongs tegen de vlakte
slaat (‘verpauperde en ongezonde stukken agglomeratie’) om ze door nieuwe wijken
te vervangen heeft op dat moment haar volledige instemming. In 1992 brengt zij
meer nuances aan in een niet fundamenteel gewijzigde visie: ‘Ik zag hoe in het
prestigieuze centrum [van Jakarta] binnen enkele uren een te midden der
wolkenkrabbers hinderlijk opzichtige opeenhoping van krotten door bulldozers werd
weggevaagd (waar zijn de bewoners gebleven?). Voor het ondoorzichtige,
onbegrijpelijke, bestaan hier geen simpele verklaringen. Met welke tactieken, langs
welke (noodzakelijkerwijs steeds minder traditionele) omwegen van gezagsuitoefening
en diplomatie kan er op den duur een evenwicht bereikt worden tussen de immense
rijkdom die gewassen en bodemschatten opleveren en de behoeften van zo ontelbaar
veel mensen?’ (Een handvol achtergrond, p. 204, cursivering KS)
In het Indonesië van de jaren negentig wordt de opbouw krachtdadiger dan ooit
ter hand genomen. De vraag naar het behoud van traditionele waarden boet daarbij
aan betekenis in en wordt door Haasse niet meer gesteld. Dit past bij haar nieuwe
rol van buitenstaander, van iemand die Indonesië niet meer ziet als een stukje van
zichzelf, maar als een modern land, een van ‘de Zeven Economische Draken van
Oost-Azië’.

Eindnoten:
13 In ‘De schijngestalten van Fancy’ (p. 186) noemt Hella Haasse hem op grond van zijn werk ‘in
de ban [...] van haast archaïsche voorstellingen van macht-door-liefde, macht als een magisch
geschenk, een bruidsschat, waardoor hij, die niet van nature of door geboorte over gezag en
voorrecht beschikt, alsnog een koninkrijk kan verwerven’. (‘De schijngestalten van Fancy:
Multatuli en de vrouwen, in: G. Stuiveling (red.), Multatuli, Hasselt 1970. Reeks genie en
wereld.)
14 Zie: Jaap Vogel, De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O.
Schrieke en J.C. van Leur, Hilversum 1922. Vooral p. 213-214.

Heren van de thee
Met Heren van de thee (1992) is Hella Haasse teruggekeerd naar Indische stof, maar
ze heeft die op andere wijze behandeld dan in Oeroeg en haar twee Indische verhalen.
Heren van de thee is dan ook een roman die gebaseerd is op brieven en andere
documenten van de Stichting Indisch Thee- en Familie-archief en gegevens uit andere
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archieven. Als gevolg van deze documentaire aanpak vertoont Heren van de thee
meer overeenkomst met een roman als Mevrouw Bentinck en gaat ook hiervoor op
wat Jaap Goedegebuure ziet als een karakteristieke ontwikkeling in Haasses
historische romans, parallel aan de evolutie van de geschiedwetenschap, namelijk
‘van een naïef vertrouwen in de objectiviteit, zoals die zich manifesteert in de houding
van “alwetendheid”, naar de sceptische overtuiging dat ieder standpunt persoonlijk
is en ingewisseld kan worden voor een ander’.15
In Heren van de thee krijgt de lezer een grote verscheidenheid van standpunten
voorgeschoteld, over de verhouding tussen gouvernement en planters, tussen planters
en bevolking, over de geprefereerde manier van thee planten, plukken en drogen,
over de theesoorten die de voorkeur verdienen, over de

Omslag van de eerste druk van Heren van de thee (1992), dat werd opgedragen aan ‘W.H.J.
Haasse, Wim, mijn broer’. Als motto gebruikte Haasse - naast een passage uit een brief uit 1959
van Bertha Kerkhoven aan haar broer Karel - een citaat van de Franse schrijver Philippe Labro
(geb. 1936): ‘Un ouvrage de fiction mélange à sa guise le vrai et le faux, le vécu, le retranscrit,
l'imaginaire, la biographie’.
Omslag J. Tapperwijn, omslag-illustratie (theeplantje) Rijksherbarium Leiden. Collectie Querido
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opvoeding van kinderen en het voor en tegen van connecties en mondaine genoegens.
De auteur zelf lijkt zich te onttrekken aan de debatten die openlijk of onderhuids
tussen de vele rechtstreekse en aangetrouwde verwanten plaatsvinden. Toch is het
Haasse, de ‘implied author’ achter de schermen, die haar stof arrangeert en daarmee
ook in zekere zin de reacties van de lezer programmeert. We maken de ontrafeling
mee van het karakter van Rudolf Kerkhoven, die in de omslagtekst niet voor niets
‘autocratisch’ wordt genoemd. Rudolf Kerkhoven is een telg uit een wijdvertakt
geslacht van kolonialen. In 1845 waren er maar liefst 33 familieleden naar Indië
vertrokken. Rudolfs beurt komt in 1871, nadat hij met goed gevolg zijn opleiding
aan de Polytechnische School in Delft heeft afgesloten. Op eigen initiatief heeft hij
aan zijn studie nog een praktijkperiode vastgeknoopt als volontair bij De Atlas, een
fabriek van stoom- en andere werktuigen, omdat hij van zijn vader, theeplanter in
de Preanger, had gehoord dat die kennis in Indië niet voorhanden was. Het tekent
Rudolfs Hollandse degelijkheid. Al van jongs af aan was Rudolf doordrongen van
de ernst des levens die hij met groot verantwoordelijkheidsbesef tegemoet treedt. Zo
wordt hij vroeg volwassen, zonder echt te hebben gespeeld. Over zijn broers die wel
van het leven weten te genieten oordeelt hij nogal eigendunkelijk. Tegelijk hecht hij
aan de ‘genteel’ gedragscode van zijn stand, waarvan hij zich bewust wordt in de
omgang met zijn medearbeiders in De Atlas en die ook al bleek uit zijn afkeer van
familiariteit met zijn hospita.
De jonge Rudolf komt naar voren als een principieel man die van anderen dezelfde
inzet verwacht die hém zo kenmerkt. Hij heeft weinig gevoel voor andere, meer
joyeuze, levensstijlen. Dit gebrek aan communicatieve vaardigheden zal hem later
opbreken in Indië, waar connecties en deelneming aan het mondaine circuit bepalend
zijn voor het aanzien dat men geniet. Het is een eenzijdige, louter op eigen streven
gerichte ernst waarmee Rudolf zijn Indische bestaan ingaat, die bij gebrek aan respons
en waardering uitgroeit tot een soort verbetenheid.
De schikgodinnen zijn Rudolf niet welgezind. Voor zijn vertrek naar Indië legt
hij een bezoek af
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De twee jongste kinderen Kerkhoven, Bertha (1888-1972) en Karel (1887-1966) samen met
baboe Engko op de veranda van het woonhuis in Gamboeng, 1899. Hun drie oudere broers (Ru,
Edu en Emile) zijn in Holland op school. Hun vader Rudolf is de hoofdpersoon uit de historische
roman Heren van de thee (1992), waarvoor Haasse gegevens uit familie-archieven verwerkte in
romanvorm. Over Karel en Bertha schrijft zij in Heren van de thee (p. 235-236): ‘[...] door het
kleine verschil in leeftijd haast een tweeling, waren zij altijd samen, deden dezelfde spelletjes,
tollen op de harde vloer van de fabriek wanneer er geen tampirs stonden, of bèngkat, buiten
op het erf, een kegelspel met stenen of vruchten.’
Collectie Stichting Indisch Thee- en Familie-archief, Driebergen
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aan zijn oudoom Willem van der Hucht. Deze vertelt hem: ‘Je vader is volgens mij
naar de Oost vertrokken uit dépit. Daar kijk je van op. Hij heeft nooit kunnen
verwerken dat je grootvader Kerkhoven zijn positie in de effectenhandel heeft
overgedragen aan een jongere zoon.’ (Heren van de thee, p. 36-37) Later herhaalt
de geschiedenis zich, wanneer Rudolfs vader aan zijn tweede zoon August de voorkeur
geeft als zijn opvolger op de onderneming Ardjasari. Deze keuze heeft tot gevolg
dat Rudolf zich des te meer vastbijt in zijn streven om van zíjn onderneming, het
geïsoleerd liggende Gamboeng, een ongeëvenaard succes te maken. Maar inwendig
blijft er zijn hele leven iets aan hem knagen.
Zijn ongemakkelijke houding tegenover die vrijmoedige hospita in zijn studietijd
hing samen met zijn bewust-zijn van eigen stand: ‘De dienstboden en tuinlui vroeger
bij hem thuis en op Hunderen had hij van kindsbeen af beschouwd als figuren in het
verlengde van zijn ouders en grootouders. Zij hoorden binnen een feodaal verband
waar verschillen van rang en stand vanzelfsprekend en functioneel waren, en geen
beletsel vormden voor vertrouwelijkheid. Het gemak waarmee de volwassenen in
zijn familie die joviale omgang handhaafden zonder ooit de gezagsverhoudingen uit
het oog te verliezen, was hem voorbeeld en maatstaf.’ (Heren van de thee, p. 23) Op
Gamboeng cultiveert hij het feodale karakter zodanig, dat de verhoudingen op zijn
onderneming op den duur als ouderwets afsteken bij die op andere ondernemingen.
Dit typeert Rudolfs doelbewuste, bijna berekenende, karakter: ‘Om zich te distantiëren
van het “mondaine” en “moderne” element in August en Henny en Cateau, dat hij
niet gunstig achtte voor de ontwikkeling van de koloniale verhoudingen, legde hij
in zijn eigen gedrag en uiterlijk de nadruk op waardigheid in de trant van zijn vader.
Behalve de baard van een wijze, droeg hij nu altijd, ook binnenshuis, een hoofddeksel.
Hij at geen varkensvlees en dronk geen alcohol. Hij nam de gebruiken in acht aan
welke de mensen die op Gamboeng leefden, gewend waren.’ (Heren van de thee, p.
198)
Bij zijn komst in Indië wordt Rudolf eerst opgevangen in de kring van de Holles,
neven van hem die tamelijk sceptisch staan tegenover de wijze waarop zijn vader
het vak van theeplanter uitoefent. De Holles staan bekend om hun relaties onder

Het echtpaar Kerkhoven met hun drie jongste kinderen, Gamboeng januari 1896. Moeder
Jenny Kerkhoven-Roosegaarde Bisschop (1858-1907) wordt geflankeerd door haar twee zoons
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Emile (1883-1975) en Karel (rechts). Op schoot zit de enige dochter Bertha. Op de veranda haar
echtgenoot Rudolf Kerkhoven (1848-1918).
Foto Eduard Giltay. Collectie Stichting Indisch Thee- en Familie-archief, Driebergen
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de bevolking. Vooral Karel Holle, die goed Soendanees spreekt, geniet het vertrouwen
van Inlandse regenten en moslempriesters. Hij groet dan ook evenals zij de gamelan
met samengevouwen handen. Karel Holle is tegelijk een verlicht ondernemer die
hart heeft voor zijn volk. Het tegenstrijdige beleid van het Indische gouvernement
(vernieuwingen invoeren, maar er in de praktijk geen gevolg aan geven) ziet hij als
de hoofdoorzaak van onrust onder de bevolking. Wanneer Rudolf, met ontzegging
van eigen gerief en dat van zijn gezin, een heel eind op streek is geraakt met zijn
onderneming, laat Karel Holle hem weten dat hij rechtvaardig is, maar nog niet
genoeg doet voor zijn volk. Karel Holle ziet de verbetering van het volk als ereplicht.
Rudolf acht een rechtvaardige bedrijfsvoering volgens feodaal patroon voldoende,
hém gaat het uiteindelijk om verbetering van eigen status en die van zijn kinderen.
Carmen Erdbrink-Bosscha, een nicht van Rudolf Kerkhoven, is blijkens een citaat
uit haar memoires bij een bezoek aan Gamboeng op 20 december 1902 onder de
indruk gekomen van de conservatieve sfeer van de onderneming en het aartsvaderlijke
en zeer oudhollandse karakter van neef Rudolf. Rudolf, wiens afkeer van Indische
spijzen diverse keren genoemd wordt, behoudt innerlijk altijd een reserve waardoor
hij niet werkelijk één wordt met land en volk, ook al heeft hij aan Gamboeng zijn
hart verpand. De liaison van zijn oom Eduard met een Chinese vrouw beziet hij met
de nodige scepsis en als hij zelf een aangename prikkeling ondervindt wanneer hij
een bekoorlijke Indische nonna ontmoet, kapt hij voor zichzelf déze mogelijkheid
onmiddellijk af. Eerst overweegt hij nog: ‘Een meisje, geboren en getogen in de
oedik, gewend aan het leven op een plantage, en gezegend met alle huishoudelijke
gaven... het zou een voor de hand liggende keuze zijn. Wilde hij kinderen van die
mooie nonna? Een huwelijk met haar zou de band met dit land voorgoed bezegelen.’
(Heren van de thee, p. 130) Maar het kost hem geen moeite om de bekoring weg te
redeneren.
De partner die Rudolf zich kiest heet Jenny Roose-gaarde Bisschop, een kennis
van zijn zuster Cateau. Als in een Griekse tragedie wordt zijn relatie met haar begeleid
door diverse omina: Jenny is een achterkleinkind van Daendels en het Daendels-bloed
heet ‘geweld en zinnelijkheid’ in zich te dragen. Een oude vrouw die Jenny op de
pasar tegenkomt, ‘een echte nènèk, in vieze vodden, met een sirih-pruim in haar
wang’, spreekt een vervloeking uit: ‘Ze zei dat zij wist wie wij zijn, en waar wij
wonen, en dat wij afstammen van de Grote Heer die de Postweg over Java heeft laten
aanleggen, en dat er veel zielen van doden om ons heen zijn, dag en nacht, die ons
haten en ongeluk over ons zullen brengen, omdat die Grote Heer zoveel ellende van
het volk van Java op zijn geweten heeft.’ (Heren van de thee, p. 153)
Jenny's vader is niet erg gecharmeerd van het vooruitzicht dat zijn dochter als
plantersvrouw op Gamboeng zou terechtkomen: ‘Ik heb je niet grootgebracht om je
ergens in de binnenlanden te laten verkommeren.’ (Heren van de thee, p. 159) Er
wordt besloten tot een afkoelingsperiode. Rudolf komt niet aan huis, maar Jenny
vertrouwt haar intiemste gedachten toe aan haar dagboek en Cateau zal deze aan
Rudolf overbrengen. Jenny doet zich in dit dagboek al kennen als een zelfstandig
denkende vrouw. Zo spreekt zij haar ergernis uit over de verlovings-brieven van haar
vader, die het had over het ‘kooitje’ dat hij voor zijn aanstaande in orde bracht. Ook
geeft zij uiting aan haar angst en bange voorgevoelens, maar Cateau, die van dit
‘Indische’ gedoe niets moet hebben, brengt dit alles niet aan Rudolf over. Zo wordt
het engagement toch beklonken. Als Jenny een kijkje komt nemen op Gamboeng,
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komt de hele omgeving haar meteen onheilspellend voor, vooral de drietoppige
Goenoeng Tiloe, ‘een demonisch wezen, dat gehurkt zat te wachten om haar te
vangen’ en een pad links van het huis dat de kilte van het oerwoud ingaat. (Heren
van de thee, p. 166-167)
Door zijn keuze voor Jenny roept Rudolf het fatum nog volstrekter over zich af.
Nóg een vooruitwijzing, ditmaal van de verteller: nadat verteld is, dat Rudolf niet
spontaan uiting geeft aan zijn gevoelens voor Jenny, omdat Westers liefdesgedrag
door het volk als decorumverlies zou worden opgevat, staat er: ‘Jenny en hij waren
niet vrij. Zij zouden het nooit zijn.’ Jenny is ‘gekooid’, op een wijze die haar zuster
Marie afwijst. Een romance tussen Marie en Rudolfs
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Rudolf Kerkhoven en zijn zoon Emile bij een brug over de Tjisondari, kort na het overlijden
van Jenny die in de nacht van 13 op 14 augustus 1907 met gif een einde aan haar leven maakte,
Gamboeng 1907. Op 18 augustus schrijft Rudolf aan zijn zoon Edu (1881-1964) en diens vrouw:
‘Wat er nu van ons leven worden moet, weet ik nog niet.’ (Heren van de thee, p. 283)
Collectie Stichting Indisch Thee- en Familie-archief, Driebergen

broer August leidt tot niets, omdat zij geen ‘broed-kip’ en ‘blanke njaj’ wil zijn als
haar zus. Intussen lijdt Jenny in stilte; als ze weer zwanger is, koelt ze - kennelijk in
een opwelling van haar Daendelsdrift - haar woede op een nest jonge honden die ze
door de tuinjongen laat verdrinken. Een vroeggeboren dochtertje wordt begraven
‘onder hoge bomen, even voorbij de plek waar het tuinpad in het donker van het
oerwoud verdween’. (Heren van de thee, p. 183)
Dat Jenny eigen aspiraties zou hebben en niet afkerig is van enig mondain vermaak
dringt niet eens tot Rudolf door, zo druk is hij bezig met zijn nobele arbeid die hem
respect moet bezorgen bij zijn familie. Zijn kinderen onderwerpt hij aan een strenge
discipline om ze te harden voor een glorieuze toekomst. De signalen die zijn vrouw
hem geeft om hun leven anders in te richten worden door hem niet opgevangen. Ook
als zij na een langdurige ziekte ten slotte gif inneemt, trekt Rudolf daaruit geen
diepere conclusies dan wat hij op 18 augustus 1907 aan zijn zoon Edu en diens vrouw
schrijft: ‘Die auto's vervulden Moeder veel te veel. Herhaalde bezoeken van vrienden
per auto, en zelfs jullie brieven over tochtjes met een auto, wonden haar op; en daar
kwamen natuurlijk nog andere dingen bij.’ (Heren van de thee, p. 282)
In het laatste hoofdstuk, ‘Gamboeng, de laatste dag, 1 februari 1918’, zijn Rudolf
de schellen van de ogen gevallen. Nu pas, nu hij zelf ten dode is opgeschreven,
begrijpt hij wat zijn vrouw dreef. Hij overdenkt haar politieke en sociale
betrokkenheid, haar verlangen naar Europa en haar culturele interesse. Hij beseft dat
het leven in het binnenland haar gebroken heeft. Ook is haar zinnelijke natuur (het
Daendels-bloed) bij hem niet bevredigd: in een brief aan Marie heeft zij bekend dat
‘de weelde van hartstocht’ haar nooit ten deel is gevallen.
Na Jenny's dood is Rudolf zijn trotse zekerheid van geslaagd planter kwijtgeraakt.
Aan het einde van zijn leven vraagt hij zich af wat zijn geldingsdrang eigenlijk heeft
opgeleverd. In een laatste opflakkering van zijn veeleisend gemoed geeft hij aan zijn
dochter Bertha te kennen, dat hij als het zover is op Gamboeng begraven wil worden.
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Evenals de ik-figuur uit Oeroeg heeft Rudolf Kerkhoven een statische visie op de
mensen om hem heen. Haasse laat zien dat deze houding neerkomt op zelfbedrog en
onherroepelijk moet leiden tot desillusie. De boodschap van Zelfportret als legkaart
was dat zelf-
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kennis alleen tot stand kan komen door een grotere bewustwording van de
buitenwereld. In Haasses boeken die over Indië of Indonesië gaan heeft zij zich
allengs meer buitenwereld eigen gemaakt. Maar tegelijk is de afstand toegenomen,
en bij een oordeel over een land dat zo'n dynamisch proces van verandering ondergaat
als Indonesië past terughoudendheid. Dat is dan ook de teneur van Haasses meest
recente ‘Ogenschouw’, het hoofdstuk waarmee Een handvol achtergrond wordt
afgesloten.

In de zomer van 1992 brengt Hella S. Haasse samen met haar kleindochter Roosje een kort
bezoek aan Indonesië, met name aan Gamboeng. ‘Ik sta bij de graven van Rudolf en Jenny
Kerkhoven, wier leven ik heb trachten te reconstrueren in mijn roman Heren van de thee. De
marmeren naamplaten zijn in de periode van de Indonesische vrijheidsstrijd verwijderd. [...]
Hier liggen zij: de man die in het bergland van de Preanger de plek vond waar hij wilde leven
en sterven, en er Gambung - zijn “ruimte” - pachtte, ontgon en tot bloei bracht; de vrouw die
naast hem leefde en stierf, maar zíjn ruimte ervoer als beperking van háár drang tot
zelfontplooiing.’ (Een handvol achtergrond, p. 199)
Collectie Hella S. Haasse

Eindnoten:
15 Jaap Goedegebuure, Nederlandse literatuur 1960-1988, Amsterdam 1989, p. 89.
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1938-1949

Het eerste portret van Hella in Holland, 8 december 1938.
Foto Gordon Studios, Amsterdam. Collectie Hella S. Haasse

Inauguratie van de nieuwe corpsleden (Hella, staand in het midden) bij de Amsterdamsche
Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV), 4 oktober 1938. Bij de ontgroening was Haasse
gebleken dat zij ‘in maatschappelijk opzicht zo onmondig was als een pasgeboren kind’: ‘Ik
kon alle maîtresses van Louis XV, alle opera's van Wagner, alle tragedies en blijspelen van
Shakespeare in chronologische volgorde opnoemen, desgewenst de inhoud van het Ramayana,
de Cuchulain-cyclus, of de Volsungasaga vertellen [...] maar ik wist geen enkele naam van een
minister of van een Amsterdams gemeenteraadslid te noemen, van programma en streven van
de belangrijkste politieke partijen had ik niet het flauwste begrip [...].’ (Zelfportret als legkaart,
p. 145-146) Zij sloot zich aan bij het dispuut Minerva.
Foto fa. Nic. Schuitvlot, Amsterdam. Collectie Hella S. Haasse
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Voorzijde prentbriefkaart met een beeld van het ‘moderne’ Soerabaja door Hella's vader aan
zijn dochter in Holland gezonden die dan op kamers woont bij de familie Hora Adema in de
De Lairessestraat in Amsterdam, 26 oktober 1938. Op de achterzijde schrijft hij: ‘Lieve Hesje,
morgen ga ik gelukkig weer naar huis. Hierbij een foto van een deel van de stad, dat er nogal
indrukwekkend uitziet. Groeten van de Staargaards. Gaat alles goed bij jou? Met beste groeten
en een pakkert van Paps.’
Collectie Hella S. Haasse

Brief aan Hella S. Haasse van Adriaan van der Veen, redactie-secretaris van het letterkundig
maandschrift Werk, dat slechts één jaargang heeft gekend. Van der Veen reageert hierin op de
inzending van haar werk, d.d. 25 maart 1939.
Collectie Hella S. Haasse
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Den Haag, 25 Maart '39/ zeer Geachte Mejuffrouw Haasse,/ Ik deel het
enthousiasme van Hoornik over uw/ zending gedichten. Het was een
goed idee u om méér te/ vragen, want Virgo is stellig uw beste vers; het
staat/ op het peil van een Vasalis. Nocturne II is heel sympa-/ thiek - ik
kan het slecht anders zeggen -, Pavane is/ prachtig. Nachtlied is minder
merkwaardig dan Der Tod/ und das Mädchen, maar het ‘doet’ me
duidelijk iets. Vooral/ als men bijna afgestompt is na het lezen van veel
oneindige/ ‘kul’, ons ter publicatie aangeboden./ Ik zal probeeren uw
werk zoo gauw mogelijk - mis-/ schien in Mei - te plaatsen. Schrijft u
wellicht ook proza?/ (Ik vraag dit iedere goede dichter/ es, want er is
gebrek aan goed proza)/ Het zou mij verheugen binnenkort eens kennis
met u/ te kunnen maken. ‘Bijgestaan’ door Huib van Krimpen heb/ ik
daartoe eenige weken geleden al een poging gedaan, maar/ u was niet
in Amsterdam./ Met vr. groeten en de verzekering van mijn oprechte/
hoogachting

In mei 1939 werden in Werk (jrg. 1, nr. 5), dat onder redactie stond van de Vlamingen Johan
Daisne en Jan Schepens en de Nederlanders Ed. Hoornik en Adriaan van der Veen, vijf gedichten
van Hella S. Haasse opgenomen. Het was niet haar debuut als dichteres. Al eerder was in de
Amsterdamsche Studentenalmanak voor het jaar 1939 een titel-loos gedicht (‘Ik hief mijn hand
op tussen mij en 't licht [...]’) van haar verschenen. Dit gedicht en het gedicht ‘Virgo’ werden
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later ook opgenomen in haar gedichtenbundel Stroomversnelling die in 1945 bij uitgeverij
Querido verscheen. ‘Der Tod und das Mädchen’ werd daarin niet opgenomen.
Collectie Hella S. Haasse
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Hella S. Haasse, samen met enkele medeleerlingen van de Toneelschool in de Marnixstraat te
Amsterdam, 1942. V.l.n.r. Elisabeth Andersen, Harry Emmelot, Liane Saalborn, Bert Dijkstra,
Haasse en Nono Batenburg. ‘Het levendigst staan me nog voor de geest de uren in een café, op
een afstand van een paar honderd meter van de school gelegen, dat wij als cantine gebruikten.
In een opkamertje, met verveloze stoelen en tafels, waar de vaandels en médailles van een biljartof kegelclub in glazen kastjes aan de muren hingen, aten wij onder heftige discussies over een
stuk, een rol, of over toneel en toneelspelers in het algemeen (uitgangspunt: Du Perrons
beweringen in De smalle Mens) brood uit een trommeltje of hij gebrek aan eigen voorraad en
bonnen, gevulde koeken en “zwarte” spiegeleieren, die de vrouw van de caféhouder met enig
vertoon van geheimzinnigheid boven kwam brengen.’ (Zelfportret als legkaart, p. 163)
Collectie Hella S. Haasse

Brief, d.d. 7 juni 1943, van Hella S. Haasse aan Ad. Hooykaas, regisseur van de
openluchtvoorstelling Mariken van Nieumeghen die in de zomer van 1943 opgevoerd zou worden
in de Kloosterhof te Utrecht. Hooykaas had haast, want reeds op 2 juli zou de première
plaatsvinden. Haasse kreeg uiteindelijk de titelrol.
Collectie Theater Instituut Nederland, Amsterdam
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Amsterdam 7 Juni 1943/ Zeer Geachte Heer Hooykaas,/ Tot mijn grote
spijt hoorde ik van mijn huisgenoten dat U/ Zaterdag ontstemd was
weggegaan. Ik was reeds enige dagen ziek/ en in de loop van de
Zaterdagmiddag liep mijn temperatuur plot-/ seling op tot 40.6, zodat ik
niet in staat was u naar behoren/ te woord te staan. Ik hoop van ganser
harte dat u wilt aan-/ nemen dat ik u op geen enkele wijze incorrect heb
willen be-/ jegenen - het was voor mijzelf ook een grote teleurstelling/
daar ik zeer veel belang stel in uw middeleeuwse spelen./ - Ik schrijf u
nu, omdat dat [sic] ik het prettig zou vinden wan-/ neer u ervan overtuigd
was dat ik uw aanbod om eventueel/ aan een van deze stukken mee te
werken, zeer op prijs heb gesteld./ Indien u u nog niet met iemand anders
in verbinding hebt ge-/ steld en u nog bereid zou zijn contact met mij te
zoeken, zou ik het zeer/ op prijs stellen wanneer ik in de loop van deze
week nog enig be-/ richt van u mocht ontvangen. Ik ben gelukkig weer
herstellende/ en zal vermoedelijk volgende week weer op de been zijn. Ik bied/ u mijn excuses aan voor mijn slordige schrift./ In de hoop, dat
de onaangename indruk die U Zaterdag ontvangen/ hebt hierdoor
enigszins weggenomen is,/ met de meeste hoogachting/ Hella S. Haasse

Hella Haasse in haar rol als Mariken van Nieumeghen in een uitvoering van het gezelschap Die
Ghesellen van den Spele onder leiding van Ad. Hooykaas, zomer 1943. Links van haar Louis
Vervoorn als de oom, rechts van haar Dio Huysmans als de paus. Een recensent van het illegale
literaire tijdschrift Groei (dec. 1943) schreef dwepend: ‘[...] vooral ook door de eigen persoonlijke
inleving van de jonge tooneelspeelster en dichteres Hella Haasse, als Mariken, riep het bij mij
gedachten wakker, die ik tevoren nooit bevroed had, en zag ik later, in peinzende uren, het
wezen dezer gedachten zo klaar voor me, tot een gave, volkomen, maar geheel persoonlijke
gestalte uitgroeien, zoals ik het me tevoren nooit zou hebben kunnen voorstellen.’
Collectie Letterkundig Museum
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Op 18 februari 1944 trouwt Haasse in Eindhoven met Jan van Lelyveld, die een onderduikbaan
had bij Philips. De plechtigheid vond noodgedwongen plaats in het Van Abbe Museum, aangezien
het stadhuis van Eindhoven was getroffen door een bom. Haasse had Jan van Lelyveld, student
rechten, in het najaar van 1939 leren kennen, toen hij haar vroeg voor de redactie van het
Amsterdamse studentenweekblad Propria Cures. In het nummer van 10 februari 1940 trad zij
voor het eerst als redacteur op.
Collectie Hella S. Haasse
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Op 11 november 1944 wordt het eerste kind van Jan van Lelyveld en Hella Haasse geboren;
een dochtertje, Chrisje, dat jong zou sterven († 13 april 1947). ‘Ogen van ondoorzichtig blauw,
die nog niets bewust zagen, kleine tot vuisten gebalde handjes altijd ter hoogte van de oren op
het kussen.’ (Zelfportret als legkaart, p. 177)
Foto Pander, Leiden. Collectie Hella S.Haasse

Hella Haasse in het programma Tingeltangel onder regie van Wim Sonneveld, dat in 1945 in
bevrijd Nederland werd opgevoerd. Haasse schreef alle teksten en speelde zelf ook mee in enkele
sketches. Ook voor eerdere programma's van Wim Sonneveld, zoals Alleen voor dames (1943)
en Opus 3 (1944), had zij al teksten geleverd. Hier is zij te zien in ‘Wij zijn komedianten’: ‘Wij
zijn reizende komedianten/ En wij trekken van land tot land,/ Niemand kent zulke zwervende
klanten/ Nergens staat onze naam in de krant./ Wij bezitten niets dan deze wagen / vol vodden
en blikken tooi/ Een plankier, een paar houten schragen,/ de acteurs zijn van schamel allooi
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[...]’ Naast Haasse en Sonneveld bestond het gezelschap uit Kees Brusse, Albert Mol, Truuk
Doyer, Eri Rouché, Conny Stuart en Sophie Stein.
Foto Ytzen Brusse. Collectie Theater Instituut Nederland
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Aanplakbiljet voor het programma Tingeltangel van het cabaret van Wim Sonneveld, dat op
vrijdag 16 november 1945 in het Amsterdamse Leidscheplein Theater in première ging. Wim
Bijmoer, die ook de decors, silhouetten en kostuums voor het programma verzorgde, was de
ontwerper van het affiche. Wim Hora Adema besprak het programma op 19 november 1945
in Het Parool. Zij was er minder positief over dan over de vorige programma's: ‘Het verschil
in opvatting tusschen den regisseur Wim Sonneveld en de schrijfster der teksten, Hella Haasse,
schijnt met elk programma groter te worden. Waar Sonneveld steeds verder afdaalt naar het
amusement zonder meer, schijnt Hella Haasse het in een toenadering tot het tooneel te willen
zoeken, en beiden drijven in hun streven niet alleen steeds verder van elkaar, maar ook van het
cabaret af. Bovendien wordt de afwezigheid van een leidende gedachte, het ontbreken van een
bezielende idee, elke keer hinderlijker.’
Collectie Hella S. Haasse
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Hella Haasse en Kees Brusse in ‘Schemering aan boord’ uit Verre Reizen, het programma
waarmee het cabaret van Wim Sonneveld in het seizoen 1946-1947 door het land trok. De man
tracht hier contact te leggen met de vrouw, die zeer terughoudend reageert. Wanneer hij haar
ten dans vraagt, weigert zij. Als hij vervolgens wegloopt om een glas limonade voor haar te gaan
halen, strompelt zij (mank) snel het dek af. De teksten in dit programma waren opnieuw
afkomstig van Haasse, het decor was van de hand van Wim Bijmoer.
Foto Ytzen Brusse. Collectie Theater Instituut Nederland
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Naast haar medewerking aan het cabaret van Wim Sonneveld leverde Hella Haasse ook teksten
voor de programma's van Cor Ruys, zoals Cabaretrevue Corveetjes (1945/1946) en Cabaretrevue
Zeegeruys: Van toen en thans (1945/1946). Hier staat het gezelschap van Cor Ruys bij de ingang
van een theater in Scheveningen. V.l.n.r. Willy Ruys, Anton Ruys, Conny Stuart, Jan Teulings,
Mary Dresselhuys, Cor Ruys, Hella Haasse en Jan den Hartog.
Foto fotobureau Meijer, Den Haag. Collectie Hella S. Haasse

Strooibiljet voor het voordrachtsprogramma Balladen en Legenden, een bewerking van
Nederlandse, Engelse en Franse balladen van de twaalfde tot de zeventiende eeuw, waarmee
Hella Haasse vanaf 8 december 1946 optrad. Wanneer in bet voorjaar van 1947 haar dochtertje
overlijdt, staakt zij de voorstellingen. Balladen en legenden verscheen in 1947 bij uitgeverij
Querido in boekvorm.
Collectie Hella S. Haasse
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Doeschka Meijsing
‘De wegen der verbeelding’
Over de ‘fictieve’ romans van Hella S. Haasse
Om ons te begeven op de ‘wegen der verbeelding’, die Hella Haasse in zeven van
haar romans gaat, zullen we ons moeten verplaatsen naar die zonnige morgen, ergens
omstreeks 1775, dat Faust en zijn assistent / bediende Wagner een ochtendwandeling
maken. De voorafgaande nacht heeft Faust het zwaar te stellen gehad. In zijn
studeerkamer heeft hij zijn wanhoop uitgesproken over het te kort schieten van de
wetenschap om tot ware kennis te komen. Hij wendt zich niet tot satanische machten,
die hem kennis, macht en genot beloven, maar roept de hulp in van de aardgeest, de
werkende kracht van de natuur. Door hem wil hij deel hebben aan het goddelijke
‘al’.
Honend wijst de geest hem terug naar de boekenplanken van zijn studeerkamer.
En tot overmaat van ramp verschijnt dan ook nog zijn assistent Wagner ten tonele,
met nachtkaars en slaapmuts, om zijn meester de burgerlijke tevredenheid voor te
houden: ‘Ach Gott! Die Kunst ist lang, / Und kurz ist unser Leben.’ Tot het uiterste
getergd ziet Faust alleen nog maar een oplossing in een vrijwillige dood.
Hij wordt daarvan afgehouden door het beieren van de paasklokken en de tweede
scène toont ons Faust en Wagner op hun wandeling de volgende morgen. Het is
Pasen, de donkere nacht is voorbij, naar alle kanten bot de lente uit en de straten zijn
vergeven van burgers, soldaten, scholieren en meisjes, die allen het hoogste lied van
tevredenheid en geluk zingen. Deze onbekommerdheid is Faust niet gegeven. Opnieuw
gekweld door het besef van de beperkingen van het menselijk vermogen verzucht
hij: ‘Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, / Die eine will sich von der andern
trennen; / Die eine hält, in derber Liebeslust, / Sich an die Welt mit klammernden
Organen;/ Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust/ Zu den Gefilden hoher Ahnen.’
We zullen Faust niet verder volgen op zijn moeizame tocht en ons beperken tot
het ‘zwei Seelen wohnen, ach!’, dat zo typerend is voor de zeven onderhavige romans
uit het oeuvre van Hella S. Haasse.
Het is opvallend, dat Haasse zelf in haar jongste boek Een handvol achtergrond.
‘Parang Sawat’. Autobiografische teksten (1993) nergens gewag maakt van een
gespletenheid die zou voortkomen uit heimwee
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naar haar jeugd in het verloren paradijs van Nederlands-Indië. Misschien is dat
heimwee al volledig verwerkt in haar novelle Oeroeg (1948). En in zoverre het
indringende Indische decor op haar van invloed is geweest, ziet Haasse het als beperkt
tot haar historische romans: ‘Wat mij betreft, in Nederland wonend en werkend heb
ik vaak in de uitgestrektheid van de tijd “ruimte”, grootsere perspectieven, gezocht;
daar ligt, geloof ik, het belangrijkste waarom van mijn neiging tot het historische.’
Wel wijst Haasse in Een handvol achtergrond op iets wat nauw met het thema
van de ‘zwei Seelen wohnen, ach!’ te maken heeft en dat is de invloed van de natuur
op Java, die ze heel sterk onderging: ‘De schemering van het oerwoud, de soms
bedrieglijke perspectieven van het sawahlandschap, in blinkende en veeltintig groene
terrassen wegwijkend, stijgend, naar verre omnevelde bergen-iets grilligs, verraderlijks
soms, in de sfeer van het land-dat alles leek verwant aan een onkenbaar element in
mijn eigen bestaan waarvan ik me altijd bewust ben geweest.’
Een onkenbaar element: in alle zeven romans van Haasse speelt het een duidelijke
rol. Nog duidelijker is het dat Haasse, naarmate zij ouder wordt, dat element in haar
werk steeds meer extrapoleert. Wie vanaf De verborgen bron (1950) tot en met De
wegen der verbeelding (1983) het werk bekijkt, ziet hoe Haasse steeds meer de
‘verbeelding’ als een handwerktuig, duidelijk als zodanig herkenbaar, gebruikt om
het onkenbare onschadelijk te maken. Hoe het als het ware als ‘verhaal’ een plaats
krijgt in het verhaal.
Misschien is ook het literaire klimaat van het midden van de jaren zeventig tot het
midden van de jaren tachtig daaraan schuldig, toen het doorbreken van de suggestie
van fictionele eenheid aan de orde van de dag was. Maar ook is het mogelijk dat
Haasse het ‘onkenbare element’ als steeds minder bedreigend is gaan ervaren, althans
als iets dat geen essentiële rol meer speelt bij het schrijven. De steeds grotere rol die
zij in haar schrijverschap is gaan toekennen aan bronnenonderzoek en historiciteit
wijst daar ook op.

De verborgen bron
In de roman De verborgen bron zijn de ‘zwei Seelen’ nog met alle kracht aanwezig.
In deze roman speelt een niet aanwezige vrouw, Eline Breskel, de hoofdrol. Hoe
cruciaal deze romanfiguur is, moet worden opgemaakt uit het feit dat Haasse in haar
grote, moderne Griekse roman De ingewijden (1957), zeven jaar later, dezelfde Eline
Breskel een, ditmaal aanwezige, rol laat vervullen. Beide keren gaat het om het leven
versus de kunst, het aardse tegenover het oneindige, de harmonie in conflict met de
chaos.
In De verborgen bron wordt het woord gevoerd door Jurjen Siebeling, die voor
zijn rust enige tijd doorbrengt op het sinds jaren onbewoonde landgoed Breskel, dat
eigendom is van zijn vrouw Rina. Het is niet de laatste keer dat Hella Haasse als
decor voor haar werk een oud landgoed in een oud bos situeert. Ook in Berichten
van het Blauwe Huis (1986) en in Een gevaarlijke verhouding (1976) speelt zo'n
huis, gevangen in het diepe en geheimzinnige loof van oude bomen, een rol. Om het
huis Breskel ligt een geheim, zoals ook om de huizen uit de andere romans. ‘Hoe
kan ik je beschrijven wat het is, dit ongrijpbare iets, hier
alomtegenwoordig-aandachtig, gespannen en tegelijk zo vluchtig als de schaduwen?’,

Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S. Haasse

schrijft Jurjen aan zijn vrouw Rina. (De verborgen bron, p. 9) Hij rekent het tot zijn
taak dit geheim te ontsluieren.
Daarbij stuit hij op het verleden van Rina's moeder, Eline Breskel, die zoals de
omgeving het wil, tijdens een eenzame zwempartij verdronken is. Dwalend door het
geheimzinnige bos probeert Jurjen met behulp van de oude huisarts van het dorp het
geheim van Eline Breskel te ontraadselen. ‘Wie zó bezeten is van het verlangen om
ergens het ongrijpbare te zien voorbij flitsen-wie leeft in zulk een onophoudelijk
gespannen verwachten van dat enkele moment van openbaring-die kan men niet
doelloos noemen,’ zegt hij over zichzelf. (De verborgen bron, p. 40)
Het is alsof hij zich met deze woorden wil wapenen tegen het koele, ordentelijke
karakter van zijn vrouw Rina, waar hij in zijn huwelijk steeds meer onder gaat lijden.
Hij wil meer, zonder te weten meer van wat-en daarmee toont hij zich een
geestverwant
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Brief van Haasse aan Alice van Nahuys, van uitgeverij Querido, d.d. 16 mei 1950, over het
omslag van De verborgen bron. Haasse heeft zeer uitgesproken ideeën over het omslagontwerp.
Collectie Querido

Brief van Haasse aan Alice van Nahuys, van uitgeverij Querido, d.d. 16 mei 1950, over het
omslag van De verborgen bron. Haasse heeft zeer uitgesproken ideeën over het omslagontwerp.
Collectie Querido

Amsterdam, 16 mei '50./ Lieve Alice,/ Ingesloten ‘kunstwerk’ is een
zwakke/ poging om enigszins duidelijk te maken wat/ ik mij voorstel van
‘een doorkijk op Het/ Huis.‘! Tussen de takken en twijgen/ van (zwarte
of in ieder geval heel donkerge-/ kleurde) bomen door, is het lichte Huis
te/ zien, dat a.h.w. op een klein eiland in/ de ‘slotgracht’ ligt. Een brug/
voert naar het bos. Het donkere gekrabbel/ achter het huis zijn de bomen
van het park./ Het water loopt niet helemaal om het huis/ / heen, het is
a.h.w. een halvemaan-/ vormige vijver. Ik ben tot mijn spijt niet/ bij
machte om het duidelijker voor te stellen./ De bedoeling is, dat de bomen
op de voor-/ grond een soort van donkere lijst om het huis/ heen vormen;
die lijst gaat dan vanzelf over/ in het omslag, b.v. Dit is uiter-/ aard niet
meer dan een bescheiden suggestie./ Maar 't leek me dat de
bandontwerper (ster)/ misschien wel zou willen weten, hoe ik me/ dit
geval eigenlijk voorstel. Mijn adres is voor-/ lopig (van de 18e tot ± 5
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Juni) Rhijngeesterstraat-/ weg 149 Oegstgeest, tel. Leiden 26202
(automatisch/ alléén vóór 9 v.m. of na 6 n.m.) Dag, veel liefs van/ Hella.
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van de moeder van zijn vrouw, Eline Breskel, wier geheim naarmate de roman vordert
wordt ontsluierd.
Eline Breskel leefde als een prinses-op-de-erwt op het landgoed Breskel, aanbeden
door huisarts Meinderts, maar helaas heen en weer geslingerd tussen het verlangen
een groot kunstenares te worden en de wens een goed echtgenote voor haar man en
een goede moeder voor haar kind Rina te zijn. Als ze, uit angst voor haar gebrek aan
talent, uit wanhoop om ooit dichter bij het ‘onkenbare element’ te komen, zichzelf
in de laatste van de twee rollen dwingt, blijkt dat onhoudbaar. Ze loopt het water in,
met achterlating van haar kleren, niet om zelfmoord te plegen, maar om te verdwijnen
en elders een leven voor de kunst op te bouwen.
Hoe dat leven eruitziet, blijft in De verborgen bron onzichtbaar. Maar in De
ingewijden zien we Eline Breskel terug op het Griekse eiland Kreta. Ze is dan een
oude grijze vrouw, een vreemdelinge in de gemeenschap daar, een ‘wijze vrouw’
die haar kunstenaarschap en haar verdriet om de door haar verlaten dochter heeft
overwonnen in een bestaan dicht bij de natuur.
Het is de enige keer dat Haasse een romanpersonage twee keer in twee heel
verschillende contexten laat figureren en het geeft aan hoe belangrijk het thema voor
haar is: de keuze tussen het ‘groots en meeslepend wil ik leven’, waar de chaos en
de diepte dreigen, maar ook het verlangen naar het onkenbare gestild zou kunnen
worden-en de hang naar de orde en het heldere denken, waarbinnen een gelukkig en
in ieder geval overzichtelijk leven mogelijk moet zijn.
Het is opmerkelijk dat Haasse in zo'n vroege roman als De verborgen bron de
‘Sturm und Drang’ -kant van de ziel belichaamt in een mannelijk personage, de
ik-verteller Jurjen Siebeling, en de kant van de helderheid en de orde overlaat aan
zijn vrouw Rina. In alle andere, hier ter zake doende romans van Haasse, zal zij de
conflictstof van het dionysische en het apollinische, zoals Nietzsche en Vestdijk haar
hanteren, in de persoon van een vrouwelijk personage leggen. Als Jurjen Siebeling
zegt: ‘Wie eeuwigheidsverlangen met zich meedraagt, die drang om te pogen door
een scheppingsdaad zijn vluchtig aards bestaan te bestendigen-die kan in wezen geen
onderscheid vinden tussen dit verlangen en de liefde; de ziel worstelt om alomvattend,
onsterfelijk te zijn-wat haar vervult, is voor altijd opgenomen in die strijd,’ dan hoort
de lezer hier eerder de stem in van de schrijfster zelf, dan die van haar mannelijke
ik-figuur. (De verborgen bron, p. 75)
En ook als Jurjen Siebeling, aan het eind van zijn speurtocht, zijn vrouw beter
begrijpt en het huwelijkse conflict bezworen lijkt in wederzijds begrip en harmonie,
borrelen nog wat sputterende stroompjes op uit de laatste regels van de roman: ‘Hoe
zullen mijn onrust, mijn twijfel aan mijzelf, mijn verterend verlangen naar het
onbekende ooit bedaren? Want ik ben één van diegenen, die altijd overal ondergronds
het murmelen menen te horen van een verborgen bron.’ (De verborgen bron, p. 174.)
Men moet deze laatste regels maar nemen voorhet literair credo van Haasse. De
‘verborgen bron’ wijst naar de mythe over de nimf Arethusa, die in een bron
veranderde om aan de verliefde riviergod Alphaeus te ontkomen, in de onderwereldse
stromen van de aarde terechtkomt, om dan toch, elders, als bron weer boven het
aardoppervlak te voorschijn te komen en te versmelten met de rivier die naar zee
stroomt.
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Omslag van de eerste druk van De verborgen bron (1950) met een motto van de Amerikaanse
dichter en filosoof R.W. Emerson (1803-1882): ‘Man is a stream, whose source is hidden’.
Omslag Hugh Jans. Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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Eerste pagina van het manuscript van de roman De verborgen bron (1950).
Collectie Letterkundig Museum
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De ingewijden
In zekere zin houdt deze mythe verband met het motto dat De ingewijden meekrijgt.
Het is van de Griekse dichter Pindaros (522-442 v. Chr.): ‘Gelukkig hij, die ingewijd
is vóór hij onder de aarde gaat, want hij kent het einde van het leven en het van God
gezonden begin.’ Dit motto is eigenlijk slechts op een van de zes personages uit de
roman van toepassing, en wel op Eline Breskel, de oude schilderes.
Alle zes zijn bij toeval bij elkaar op Kreta terechtgekomen, een toeval dat
veroorzaakt wordt door ondraaglijke innerlijke en uiterlijke conflicten: Jessica
Manning vlucht weg van het eeuwige gekibbel in het reizende gezin waartoe ze
behoort; Niko Stephandidakis is op zoek naar een doel voor zichzelf en zijn land in
het naoorlogse Griekenland, waar de communistenvrees welig tiert; de leraar klassieke
talen Lucas Gosschalk reist met een paar leerlingen door Griekenland en probeert
zich met man en macht te

Brief van Haasse aan Alice van Nahuys, van uitgeverij Querido, d.d. 30 juni 1954, over de roman
waar zij dan aan werkt. De roman zou pas in 1957 onder de titel De ingewijden verschijnen.
Collectie Querido

30-6-54/ Lieve Alice,/ In vliegende haast! Nu ik het getypte/ gedeelte van
‘Het Huis v.d. Ida’ overlees, kan/ ik het toch nog niet over mijn hart
verkrijgen/ om het bijwijze van ‘proeve’ te laten zien. Er/ ontbreekt te
veel aan, met name de draden/ mythologie zijn nog te vaag in het geheel
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zicht-/ baar: zij moeten juist voor een belangrijk gedeelte/ de sfeer helpen
bepalen, zij geven ook een heel/ bepaald reliëf aan de hoofdfiguren. Ik
wéét wel/ hoe ik het bedoel, maar ik merk er zelf (nu ik/ het weer een
tijdje heb laten liggen) te weinig van./ Het boek moet bovendien a.h.w.
doortrokken/ zijn van het Zuiden, en dat mis ik er ook in!/ Ik moet eerst
met vacantie! Vergeef het mij: het/ wordt er - hoop ik - des te beter om.
Je weet wel dat/ het bij mij altijd vlug genoeg gaat als ik eenmaal/ de
geest heb. En die heb ik nu niet altijd even goed/ gehad in de laatste
maanden! Het komt wel weer,/ als ik maar eens even ‘los’ ben geweest./
Dag! Heel veel liefs,/ Hella
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Bladzijde uit een ringbandschriftje met het begin van De ingewijden (1957). Ook Haasses jongste
dochter, Marijn, leverde haar aandeel.
Collectie Letterkundig Museum

Omslag van de vijfde druk van De ingewijden (1963), waarvan in 1957 de eerste druk verscheen,
met een motto van de Griekse dichter Pindaros (522-442 v. Chr.): ‘Gelukkig hij, die ingewijd
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is vóór hij onder de aarde gaat, want hij kent het einde van het leven en het door Zeus [eerste
druk: God] gezonden begin.’ Op het omslag een labyrint, een veel voorkomend motief in het
werk van Haasse. De ingewijden werd door Haasse opgedragen aan haar in 1955 overleden
vader. In 1958 werd de roman bekroond met de Nationale Atlantische Prijs en twee jaar later
met de Internationale Atlantische Prijs voor het literaire boek (1960).
Collectie Querido
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Op 24 mei 1960 vindt in sociëteit De Witte in Den Haag de uitreiking plaats van de Internationale
Atlantische Prijs voor De ingewijden (1957). V.l.n.r. Tine van Buul van uitgeverij Querido, Hella
S. Haasse en John Eppstein, algemeen secretaris van de North Atlantic Treaty Organization
(NATO).
Foto Simon E. Smit. Collectie Hella S. Haasse

verzetten tegen het barbaarse element in de klassieke Griekse cultuur, die voor hem
juist de fictie van orde en evenwicht moet hooghouden; de scholier Marten Siebeling
(een zoon van Jurjen en Rina Siebeling uit De verborgen bron, wier huwelijk er niet
echt leuker op is geworden) die ‘niet “volwassen” wil worden, dus. Samen de
maatschappij dwingen om zó te worden, dat ménsen er kunnen leven. Door staken,
dat is, door niet-reageren, niet-meedoen, protesteren tegen alle kiemen van
ontmenselijking.’ (De ingewijden, p. 262) En ten slotte de door de oorlog
getraumatiseerde en ontoerekeningsvatbare ex-nazi Helmuth Sturm die zorgt voor
de dramatische ontknoping van de toevallig bij elkaar zijnde voorbijgangers.
Alleen Eline Breskel lijkt te voldoen aan het motto van Pindaros, een ‘ingewijde’
te zijn. Zij kan terugzien op het gigantische offer dat ze voor haar schilderkunst
gebracht heeft, door haar man en kind te verlaten. Zij weet wat het is om het verlangen
naar het ‘onkenbare element’ te volgen. Zij kent de teleurstellingen en de verwijten
van het leven. En zij is het ten slotte die gekozen heeft voor een terugkeer tot het
aards-concrete. ‘Ik denk wel eens,’ zegt Eline tegen de scholier Marten, ‘dat de mens
een wonderbaarlijk evenwichtsorgaan is, op de grens tussen Niets en Alles, chaos
en kosmos. [...] Een mens zijn, dat is voor mij: altijd, overal, met inspanning van alle
krachten en nooit verslappende waakzaamheid, gericht zijn op die balans.’ (De
ingewijden, p. 288-289)
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Cider voor arme mensen
De niet aflatende poging om de verzoenende balans te vinden tussen de twee
levensstromen die om de voorrang strijden en elkaar uitsluiten: de duik in het diepe,
allesomvattende, waar de kennis en de creatie ligt, of de bemoedigende, rationele
weg van het heldere verstand - dat is ook het thema in de twee latere en minder
‘romantische’ romans Cider voor arme mensen (1960) en De wegen der verbeelding
(1983). Ze zijn minder romantisch, omdat het conflict hierin niet op het scherp van
de snede wordt uitgevochten, omdat het niet meer gaat om de keuze tussen het
‘kunstenaarschap’ en het gewone leven, omdat de zaak tussen de ‘dichter’ en de
‘burger’ niet meer wordt gesteld, maar de vraag aan de orde is hoe men binnen een
persoonlijk leven zich zo kan ontwikkelen dat beide kanten in één en dezelfde persoon
aan bod komen. Daartoe hoeft men niet zijn kleren aan de rand van het water te
leggen en voorgoed weg te zwemmen.
Cider voor arme mensen is op een vreemde manier het mooiste boek van de zeven
romans die hier ter sprake komen. Vreemd omdat het verhaal weinig spectaculair is.
Er worden in Cider voor arme mensen geen grootscheepse conflicten uitgevochten,
het gaat er niet om hoe men zijn leven verder uitstippelt met verwerping van een van
de twee eigen zielen. Het verhaal handelt over een man en een vrouw, Reinier en
Marta, die op weg naar hun vakantiebestemming, ergens in Frankrijk, in een arm
gehucht in Noord-Frankrijk autopech krijgen en gedwongen worden een middag en
een nacht in een schuur door te brengen. De man en de vrouw zijn elkaars geheime
geliefden. Hij is getrouwd en heeft kinderen, zij heeft een vaste relatie met een andere
man.
Ze zijn, na een jaar van elkaar gescheiden te zijn geweest, in een opwelling per
gehuurde auto naar Frankrijk gevlucht uit wat ze noemen ‘een onhoudbare situatie’
en hebben een mislukte nacht in een Antwerps hotel achter de rug.
Dat is de situatie als de roman begint en aan het eind van het boek rijden ze in de
gerepareerde auto richting Parijs, in het heldere besef dat hun geheime relatie ten
einde is. De tijdsspanne die de roman omvat, bestaat uit niet meer dan een namiddag
na een onweersbui en een avond die beiden in de auto in de schuur doorbrengen. Het
gehucht waar ze in terecht zijn gekomen, wordt bevolkt door arme Franse arbeiders,
afgedankt door de Noordfranse industrie, zonder andere vooruitzichten dan wat karig
geld te verdienen met het maken van ‘cider voor arme mensen’.
Te midden van dit gesloten, norse, maar niet ongastvrije volk dwalen Marta en
Reinier ieder voor zich een beetje rond om het gehucht, terwijl de mannen van het
gehucht zich bekommeren om de onbegrijpelijke en duistere reparatie van de auto.
Daarbij blikt Reinier terug op het conflict met zijn vader, die representant is van de
‘big-business society’. Reinier beoogt juist een toenadering te vinden tussen
werkgevers en werknemers, hij is een tegenstander van het ‘in de westerse wereld
sacrosancte economische systeem’ en heeft zelfs zijn carrière daarvoor op het spel
gezet. Marta denkt op die doelloze, warme zomermiddag na over het verzetswerk
dat ze samen met haar moeder in de oorlog deed, aan haar onder-duikperiode en het
gevoel van verwachting en verantwoordelijkheid op de bevrijdingsdag: ‘Het
moeilijkste komt nog,’ zegt iemand naast haar op die dag. ‘[...] nee zeggen tegen
geweld en beestachtigheid, rechtvaardig zijn, liefhebben.’ (Cider voor arme mensen,
p. 56)
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Kortom, beiden zijn oprechte en idealistische figuren, voorlopers van de
revolutionaire jaren zestig, met het linkse hart op de juiste plaats. Ze zien de armoede
en het gevecht om het naakte bestaan waar ze in het gehucht in zijn terechtgekomen
en weten dat heel goed te onderscheiden van hun eigen luxeproblematiek: ‘Hier
begint het andere driekwart van de aarde al.’ (Cider voor arme mensen, p. 87)
Ook in deze roman is de conflictstof van De verborgen bron weer aanwezig. Dit
keer vooral belichaamd in Marta. In haar leven met de niet aanwezige Paul, die ze
bedriegt met Reinier, ‘bekroop haar een verlangen naar het heftige en ongerijmde’.
(Cider voor arme mensen, p. 68) Paul vertegenwoordigt de rust en regelmaat en orde
die ze zo van node heeft, maar als ze samen met Paul is, die onverstoorbaar aan zijn
bureau werkt, en zij onder het lamplicht zijn sokken
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zit te stoppen, is het haar of ze weer met haar weduwemoeder in een kamer leeft. ‘Ik
ben volwassen geworden, ik heb wat geleerd, ik verdien mijn brood. Maar is dat
leven?’, vraagt ze zich af. (Cider voor arme mensen, p. 99)
Misschien is het daarom dat ze zich heeft gestort in het buitenechtelijke avontuur
met Reinier. Ze voelt zich ‘in beweging en innerlijk voorbij aan vroegere vormen
van zichzelf’. [Cider voor arme mensen, p. 47) Met Reinier voelt ze zich zelfstandig,
in ontwikkeling, is het haar alsof ze groeit. En Reinier is bij Marta om bij haar het
genoegen te smaken van een partner op gelijkwaardig niveau, met wie hij praten en
vrijen kan. Hij zoekt bij haar de rust die er nodig is om terug te kunnen keren naar
zijn allesoverheersende, kalme, in seksueel opzicht superieure vrouw.
Maar het wil niet lukken. Al in het begin van de roman is de stemming tussen de
twee korzelig en in de late namiddag komt het tot een ruzie waarbij aan beide kanten
harde verwijten vallen. ‘Ik heb met jou gepraat, zoals ik dat met geen enkel ander
mens ooit heb gedaan,’ zegt Reinier. (Cider voor arme mensen, p. 62) Maar Marta
schampert: ‘O, ja, die belangrijke gesprekken van ons! Over psychologie en abstracte
schilderkunst en het twaalftoonstelsel, en het essay van anthropoloog zus of
cyberneticus zo!’ (Cider voor arme mensen, p. 63) Het is niet eens zo duidelijk
waarom de ruzie ontstaat. Zij komt voort uit een diepgeworteld besef dat wat ze doen
weliswaar opwindend en vrij mag lijken, maar dat ze in werkelijkheid veel sterker
gebonden zijn aan ‘thuis’ dan ze voorgaven.
Het mooie aan Cider voor arme mensen is dat de roman elke hoogdravende,
romantische gedachte mist. Haasse geeft zowel Reinier als Marta ruime kansen en
geeft een messcherpe tekening van een liefde tussen twee mensen die op valse gronden
is gestoeld, bij doorbrekend inzicht kapotgaat en achteraf wellicht ook heel menselijk
is. Het is het enige van de hier besproken boeken van Haasse waarin een ruzie diep
snijdt en werkelijk consequenties heeft. Het is wellicht ook het eenvoudigste boek
van Haasse, waarin geen zinderende landschappen of dichte bossen geheimen en
demonen herbergen, maar waar het land meedogenloos en open ligt voor het arme
proletariaat dat van de cider leeft: ‘De korenvelden zogen al het licht op van de door
snelle wolken beslopen zon. Achter de heuvels zwol het onweer. Windvlagen brachten
een vervaarlijk ruisen in de middagstilte. Nog trilde de witte weg in de verte, glazig,
een vloeibaar spoor tussen de akkers.’ (Cider voor arme mensen, p. 5)
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Omslag van de eerste druk van De wegen der verbeelding (1983) met een motto uit L'imagination
IV (1806) van de Franse dichter Jacques Delille (1738-1813): ‘Ce qui nous plaît le mieux dans
toute la nature, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on se figure’. De verbeeldingskracht van
Maja Welling wordt op gang gebracht door de verhalen van een vrachtwagenchauffeur die het
gezin Welling - na autopech - een lift geeft.
Omslag Peter Franke en J. Tapperwijn. Collectie Querido
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De wegen der verbeelding
Zoals in Cider voor arme mensen de twee hoofdpersonen aan het eind van het boek
de vrijheid hebben om naar hun achtergebleven partners terug te keren - om het leven
in rust en orde te hervatten - zo ook keert het echtpaar Klaas en Maja uit De wegen
der verbeelding uiteindelijk op zijn schreden (van de fascinatie, van de verbeelding)
terug om veilig bij elkaar te zijn. Aan het eind van de roman ziet Klaas Welling zijn
vrouw bij de tijdschriftenkiosk van het Centraal Station op hem wachten: ‘Gesteld,
hij zou dit ogenblik onder woorden moeten brengen: hoe dan de complexe
gewaarwording uit te drukken, de golf van warmte te beschrijven, die in hem opwelde
bij het zien van Maja's witblonde haarstreng op haar schouder, tegen het blauw van
de regenmantel; de wetenschap dat zij op hem wachtte om samen met hem naar huis
te gaan, dat zij het enige vertrouwde element vormde in de volle, lawaaierige hal,
die - pars pro toto - het zinnebeeld scheen van de chaotische werkelijkheid, dat
spinneweb van bewegingen en bedoelingen van onbekenden, onkenbaren. Hij ging
naar haar toe en gaf haar een kus.’ (De wegen der verbeelding, p. 141)
Wat een wereld van verschil is dit einde van de roman met het onrustige einde
van De verborgen bron. Wat een afgrond van normen en waarden doet deze Klaas
en Maja Welling verschillen van de oude schilderes Eline Breskel uit De ingewijden.
Zelfs het overspel van Reinier en Marta uit Cider voor arme mensen is in het huwelijk
van Klaas en Maja Welling niet aan de orde. De gevaarlijke, onrust en verlangen
veroorzakende gemoedstoestanden zijn in De wegen der verbeelding geëxtrapoleerd.
Waar er een geheime bron van creativiteit gezocht moet worden, is dat niet meer in
de eigen groei of in de eigen persoonlijkheid, maar in het mysterieuze leven van
anderen. Voor Klaas Welling is dat zijn fascinatie voor het dichtersleven van B.
Mork, van wie hij bij toeval een gedicht ontdekt uit de cyclus ‘Morgenliederen voor
Eva’. Hij gaat op zoek naar de dichter B. Mork en stuit aldus op het leven van drie
mensen die in een wonderlijke combinatie elkaar hebben liefgehad en met elkaar
hebben geleefd. Voor Maja ligt de ‘nachtzijde’ van het leven, het onbegrijpelijke en
onverklaarbare ervan in de verhalen die ze, na autopanne meeliftend met een
vrachtwagenchauffeur, in de donkere vrachtwagencabine van de bestuurder te horen
krijgt; nachtmerrieachtige, droomachtige gebeurtenissen langs de weg, waar geen
rationele verklaringen voor bestaan. De verhalen van de vrachtwagenchauffeur zijn
zwarte sprookjes, macabere mythen.
Tijdens de vakantie met hun drie kinderen aan de Côte d'Azur werken zowel Klaas
als Maja aan hun verhalen. Maar de inzet is gering. Zijzelf hebben in hun relatie tot
elkaar niets te duchten, de stormen van het leven zijn bij de anderen gelegd, over
wie ze alleen maar nadenken en schrijven. Maja schrijft in haar schrift met blauwe
ruitjes ‘Verhalen van een vrachtrijder’ op en Klaas buigt zich over de interpretatie
van de drie grote delen waarin de poëzie van de onbekende B. Mork uiteenvalt. Die
delen zijn veelzeggend: het eerste, ‘Morgenliederen voor Eva’, handelt over de
ontluikende erotiek tussen twee geliefden; het tweede, ‘Beginselen van ordening’
gaat over de chaos die in de relatie bedwongen moet worden; het derde, ‘Brieven
aan Baucis’, zet de trouw en de berusting van de ouderdom in het licht. Het is alsof
Klaas en Maja Welling allebei hard op weg zijn naar het derde stadium.
Het lijkt erop of Haasse in De wegen der verbeelding haar oude krachtbron, het
eeuwige gevecht van de ‘zwei Seelen, ach! in meiner Brust’ heeft laten verdrogen.
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Alsof er alleen nog maar op kunstmatige wijze uit gedronken kan worden, via de
levens van anderen bij wie de stromende kracht nog uit hun teksten blijkt, maar
waarop in het werkelijke leven van Klaas en Maja Welling slechts kritisch commentaar
kan worden geleverd. Zoals het commentaar van Klaas bij ‘De morgenliederen voor
Eva’, waar hij schrijft over ‘een kosmisch geweld, dat echter in het morgenlicht na
het ontwaken slechts verbeelding blijkt te zijn’. (De wegen der verbeelding, p. 79)
In de op De wegen der verbeelding volgende roman, Berichten van het Blauwe
Huis (1986), is de spankracht van het verlangen en de verbeelding nog verder van
huis gestald, ditmaal in een collectief ‘wij’, dat als een rei bij de Griekse tragedies
de gebeurtenissen
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gadeslaat, becommentarieert en duidt. Dat collectieve ‘wij’ bestaat uit de anonieme
bewoners van het dorp waar na jaren van leegstand het grote huis met het blauwe
dak weer tijdelijk bewoond gaat worden door de oorspronkelijke bewoners, de
inmiddels bejaard geworden zusters Felicia en Nina Lunius.
Natuurlijk verandert er door de komst van de zusters wat in de kleine gemeenschap
tussen de bossen. Oude liefdes worden weer opgerakeld, het verleden wordt herinnerd
en de aanwezigheid van de zusters zet zelfs een dorpelinge aan haar geluk eens in
de wijde wereld te proberen. Maar eigenlijk blijven de gebeurtenissen in dat zomerse
dorp in de kleinheid en onbelangrijkheid steken en wordt geen enkele van de
uitgestippelde verhaallijnen tot een dramatisch hoogtepunt. Berichten van het Blauwe
Huis is eigenlijk een ontmoedigend boek, ook al speelt Haasse met veel grotere
mogelijkheden als ze in het begin, bij monde van het collectief zegt: ‘Zo bouwen wij
een omlijsting, een netwerk dat gebeurtenissen en ontwikkelingen overzichtelijk
samenhoudt. Ook wat wij denken te weten, onze veronderstellingen, de resultaten
van ons deduceren en combineren, passen daarin. Maar: waar eindigen de waarheid,
de waarschijnlijkheid, waar begint de verbeelding? Alleen romanschrijvers hebben
de pretentie onzichtbaar alomtegenwoordig te zijn.’ (Berichten van het Blauwe Huis,
p. 15) Haasse maakt deze verwachtingen in Berichten van het Blauwe Huis niet
langer waar: nu de verbeelding zo krachtig geëxtrapoleerd is, blijft er slechts een
invuloefening over, een keurig gelegde legpuzzel die aangeeft dat de afbeelding erop
oorspronkelijk uit een krachtiger bron kwam.

Omslag van de eerste druk van Berichten van het Blauwe Huis (1986) met een motto van R.Z.
Sheppard: ‘Strictly speaking there are no sins of omission in fiction. A novelist can leave out
whatever he wishes’.
Omslag J. Tapperwijn. Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

De Meester van de Neerdaling
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Misschien valt ook wel te constateren dat Hella Haasse tijdens de laatste twee romans,
De wegen der verbeelding en Berichten van het Blauwe Huis, eigenlijk al bezig was
aan het grote biografische werk waar haar nieuwste romans uit voortkomen. De
omslag lijkt zich te voltrekken in het magistrale Een gevaarlijke verhouding of
Daal-en-Bergse brieven uit 1976. Maar drie jaar eerder verschijnt er van Haasse De
Meester van de Neerdaling (1973) dat aparte aandacht vraagt. De laatstgenoemde
titel bevat twee verhalen die veel eerder geschreven zijn, in 1948 en in 1953, maar
die pas in 1973, in herziene vorm, zijn gepubliceerd. Ze moeten dus rondom De
verborgen bron (1950) worden gesitueerd. In beide gevallen gaat het om de
herkenning van het Kwaad, dat zich evengoed kan vermommen als het Eeuwig
Goede. Het is de blik die de interpretatie bepaalt, maar wie eenmaal achter de
vermomming heeft gekeken, weet dat het Kwaad eeuwig en tijdloos is. De val van
Lucifer of de Meester van de Neerdaling? In beide verhalen speelt een schilderij een
rol, in het eerste een van een naamloze schilder uit de vroeg-renaissance, de ‘Latijnse
school’, in het tweede verhaal een uit de Venetiaanse school. Het gaat er in deze
verhalen om dat de lezer niet kan uitmaken of de personages, die het kwaad hebben
geïdentificeerd, gek zijn, aan waanvoorstellingen lijden, dan wel het kostbare
vermogen hebben om te zien wat werkelijk is achter de schone en bedrieglijke schijn.
Het is niet verwonderlijk dat deze verhalen kort na de oorlog zijn geschreven. Ze
dragen een sombere en naargeestige thematiek, alsof ze zijn geschreven door iemand
die de zwartste periode in de moderne geschiedenis heeft gezien. Ook al ontbreekt
elke verwijzing naar het nog niet voorbije verleden, in de wil om het zwarte gat in
ons bestaan te ontmaskeren, zijn ze overduidelijk. Behalve de invloed van Vestdijk,
die zich in deze verhalen doet gelden, is het meest opvallend de aandacht voor het
verborgene, het geheimzinnige en onverklaarbare. Alsof er zich inderdaad onder de
aarde een donker gangenstelsel van stromen bevindt, waar alleen de speculatieve
geest naar probeert te reiken. De verborgen bron
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Eerste pagina van een brief van Haasse aan Reinold Kuipers van uitgeverij Querido, d.d. 19
maart 1973, waarin zij een toelichting geeft op het verhaal ‘De kooi’, dat werd opgenomen in
De Meester van de Neerdaling (1973).
Collectie Querido
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Omslag van de eerste druk van De Meester van de Neerdaling (1973). De hierin opgenomen
verhalen ‘De duvel en zijn moer’ en ‘De kooi’ dateren in hun eerste notitie uit respectievelijk
1948 en 1953.
Omslag Ary Langbroek, omslagfoto Cas Oorthuys. Collectie Querido
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Eerste pagina van een manuscript getiteld ‘De wind in de populieren’, dat al in 1948 werd
geschreven. In 1973 wert het verhaal in sterk gewijzigde vorm, onder de titel ‘De duvel en zijn
moer’ opgenomen in De Meester van de Neerdaling (1973). De hier beschreven stationsscène
werd in de definitieve versie sterk ingekort: ‘Ik schreef hem [Andries] wanneer ik zou komen,
en vroeg hem mij af te halen. Maar hij was niet aan het station. Na een half-uur gewacht te
hebben onder de overkapping aan de Damrakzijde, ging ik maar op weg.’ (De Meester van de
Neerdaling, p. 32-33)
Collectie Letterkundig Museum
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De wind in de populieren/ oh, the devil is just like a/ snake in the grass/
(negro-spiritual)/ Ik had verwacht mijn broer aan het station te vinden
- het stelde mij/ teleur, dat hij me niet was komen afhalen. Nog dacht ik
aan een/ mogelijke vergissing, een misverstand, tengevolge van onze wat
haastige/ correspondentie - hij kon immers op een ander perron staan,
of op een ander/ uur van aankomst rekenen. Terwijl de reizigers rondom
mij naar de uit-/ gangstunnel stroomden en als het ware weggezogen
werden in de diepte/ van het trapgat, keek ik zoekend om mij heen naar
gestalten die zich, een-/ zaam, eveneens speurend, tegen de vloed van
blindelings voortren-/ nen-den bewogen: Een vrouw, met op het hoofd
een scheef-gestoten zwarte hoed, die/ een barmhartige schaduw wierp
over een verwoest [?] gezicht/ - een jongen in een linnen regenjas, een
dikke/ man met een bouquet, twee vrouwen, waarvan de ene een
zuigeling/ op de arm droeg en een matroos. Zij zochten, zoals ik - zij
worstelden tegen/ de stroom op, of dreven een eindweegs mee - soms
bleven zij even zicht-/ baar, stilstaande, als eilanden in het gewoel - ik
verloor hen één voor één/ uit het oog, alleen de vrouw met de zwarte
hoed, als wrakhout aan-/ gespoeld tegen de wand van een kiosk, kon ik
met kwijtraken./ Zij stond onder een lamp, waardoor de schaduwen van
haar gezicht/ nog angstaanjagender schenen. Op wie wachtte zij waarom, hoelang?/ Het dreunen van de onder de overkoepelingen der
perrons af en aan-/ rijdende treinen, het spatten van vonken, sissen van
stoom, en meer/ nog dan dit alles de mensenmenigte, in/ zinloze haast
voortgedreven onder de lampen, die als evenzovele/ eenzame zonnen
hingen in de diepten van het immense matglazen/ gewelf - door dit alles
voelde ik/ mij van alle zijden dreigend bedrukt./ Ik wachtte, leunend
tegen een geëmailleerd reclameschild, dat een/ levensverzekering
aanprees, totdat de laatste reizigers in de tun-/ nelschachten verdwenen
waren, maar nu lag het perron onherroepelijk leeg/ naar twee zijden
uitgestrekt - een smalle, grijs geplaveide baan, rondom/ begrensd door
duisternis. De vrouw met de hoed stond roerloos in de licht-/ cirkel van
de lamp boven haar - als was er nog hoop/ zolang zij zich niet bewoog.
Op dat moment besefte ik scherp het ontoe-/ reikende van menselijk
contact - ik passeerde haar op twee meter afstand,/ terwijl een
hartverscheurend medelijden mijn hart deed bonzen - ik had tegen/ haar
willen spreken, haar troosten, bemoedigen - maar zij zag noch hoorde/
mij, gevangen in de witte lichtkegel en in haar eigen wanhoop als in een
boze betovering. Langs/ uitgesleten treden daalde ik snel de kilte van de
tunnel tegemoet-/ ondertussen mijn agenda raadplegend. Ik kende de
stad slechts vaag - ik/ was er een paar maal geweest om boodschappen
te doen, mijn broer te bezoeken -/ maar mijn laatste bezoek dateerde van
jaren her. De stilte van de dennen-/ bossen rondom mijn huis, diep in
het Overijssels achterland, beveiligt tegen/ overmatig verlangen naar
doolhoven van steen en asfalt. Meer nog dan door/ het aanzienlijke
leeftijdsverschil - vijftien jaar - werden mijn broer en ik van elkaar
gescheiden/ door een totaal anders gericht-zijn: ik hield van het leven
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buiten, van de/ onveranderlijke regelmaat der dagelijkse dingen, van de
talloze scha-/ keringen in schijnbaar eentonige eenvoud - het roepen
van vogels in/ de vroege morgen, de geur van warm gras, het gerammel
van melkemmers/ op een voorbijtrekkende boerenkar, het profiel van
ontbladerde bossen/ hoog tegen een heuvelrug. Maar mijn broer, Andries,
was van nature/ rustelozer; als kind al kon hij slecht alleen zijn - hij
zocht/ altijd gezelschap, een omgeving vol vertier en activiteit, maar
onder/ voorbehoud dat zijn fantasie er geprikkeld werd; daar waar alleen
plicht/ gediend werd, of waar het werk geheel op de alledaagse
werkelijkheid/ was afgestemd, zoals bij ons thuis voelde hij zich een
vreemde eend in de bijt. Merkwaardig was, dat Andries/ zelf eerder de
indruk maakte een tegenzin in alle bezigheden te hebben,/ hij zat of stond
overal toe te zien, maar meer uit/ drang naar gezelligheid dan uit
belangstelling/ /
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van de nimf Arethusa, nog geheel geïntegreerd in de loop van het verhaal zelf, en
niet, zoals in De wegen der verbeelding, in de onschadelijk gemaakte, want buiten
de orde der dingen geplaatste ‘Verhalen van een vrachtrijder’.
Het is een lange weg van de verhalen uit De Meester van de Neerdaling tot De
wegen der verbeelding, waarvan je zou kunnen zeggen dat onderweg de mystieke
bron, het sterkst aanwezig in de verhalen over het Kwaad, langzaam maar zeker is
opgedroogd, om plaats te maken voor feitelijker en historischer bronnen. De zwarte
kanten van de ziel, of de donkere van de twee zielen, lijken het onderspit te hebben
gedolven in een gevecht dat alle personages van Haasse hebben geleverd: de strijd
om de hegemonie van het evenwicht. De crux van die ontwikkeling is het prachtige
en vernuftige boek Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven.

Een gevaarlijke verhouding
Het is de eerste keer in haar oeuvre dat Haasse zich wendt tot het genre van de
‘faction’, een combinatie van fictie en feitelijkheid, waar ze met Heren van de thee
(1992) haar hoogste ogen gooit. Lijkt in het laatste boek de vorm zichzelf gevonden
te hebben, in Een gevaarlijke verhouding is alles nog in beweging. Het boek is een
avontuur, zowel voor de schrijfster als voor de lezer. Met feit en fictie wordt zó
ingenieus omgesprongen, dat ongemerkt het ene in het andere overgaat en een
wonderlijk patroon onstaat.
In Een gevaarlijke verhouding zijn twee personages aan het woord. De ene is een
fictief personage, de markiezin de Merteuil, hoofdrolspeelster in de roman Les liaisons
dangereuses (1782) van Choderlos de Laclos. De andere is Haasse zelf. De laatste
heeft zich voorgesteld hoe het leven van de markiezin eruit gezien zou hebben, nadat
de roman gesloten is. Zoals bekend laat Choderlos de Laclos haar aan het eind van
de roman de wijk nemen naar Holland, verguisd, verstoten en mismaakt door de
pokken in haar gezicht. Haasse plaatst haar in een - in de twintigste eeuw - verdwenen
landgoed Daalberg, dat op de plaats gestaan zou hebben van de huidige
Daal-en-Bergse Laan in zuidelijk Den Haag. ‘Daalberg’ zou een verhollandsing zijn
van Valmont, de naam van de vicomte de Valmont, met wie de markiezin in de roman
Les liaisons dangereuses haar levensgevaarlijke liefdesplannen smeedt.
‘Is het geoorloofd een door een andere schrijver geschapen personage opnieuw te
gebruiken?’, vraagt Haasse zich af. (Een gevaarlijke verhouding, p. 7) Natuurlijk is
dat geoorloofd, de literatuur is immers het spel waar de regels al schrijvende
geschapen worden. Maar het wonderlijke is, dat gaande de briefwisseling tussen de
markiezin en Haasse zelf, de lezer zichzelf er voortdurend op moet wijzen dat de
markiezin de Merteuil geen werkelijk bestaand hebbend persoon is, maar een fictief
personage. Door het directe contact tussen Haasse en Merteuil, in de vorm van een
briefwisseling, wordt de grens van de fictie zo ingenieus overschreden, dat de
verbeelding moeiteloos een ‘querelle des femmes intellectuelles’ erin leest.
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Haasse benadrukt het polemische karakter van de roman, en dat is een mooi woord
ervoor. Een gevaarlijke verhouding is een polemische roman over de plaats van de
vrouw in de literatuur en in de liefde. Haasse zet Merteuil scherp neer: ‘U belichaamt
het volstrekte egoïsme.’ (Een gevaarlijke verhouding, p. 8) En zij borduurt verder
op de eenentachtigste brief van de roman van Choderlos de Laclos, waarin summier
iets over de jeugd van de markiezin de Merteuil wordt meegedeeld: ‘In die
eenentachtigste brief van Les liaisons dangereuses geeft u aan, op welke manier u
zo snel en zo tactisch mogelijk de kloof trachtte te overbruggen tussen onmondigheid
en rijp-zijn-tot handelen (met het oog op later, om niet, nooit, dupe te worden) [...]’
(Een gevaarlijke verhouding, p. 13) Dat lijkt het tegendeel van de personages uit
Haasses romans die dichter bij de schrijfster zelf liggen, zoals Marta uit Cider voor
arme mensen die haar levensdoel aldus formuleert: ‘Jezelf noch een ander ooit iets
wijsmaken, oprecht zijn, [...] rechtvaardig. Desnoods dupe worden, ja honderdmaal
liever dupe worden dan onrecht doen.’ (Cider voor arme mensen, p. 135
In alle opzichten verschilt Haasses correspondente van de vrouwen uit de overige
romans: ‘[...] een wezen van een andere orde, het enige niet-naïeve brein te midden
van aan spelletjes en ceremonieel verslaafden,’ schrijft Haasse. (Een gevaarlijke
verhouding, p. 15) Haasse vat de cynische opvattingen van de markiezin de Merteuil
samen als de laatste schrijft: ‘Het was vooral onder die omstandigheden, dat ik tot
de overtuiging kwam dat de liefde niet zozeer (naar men beweert) de oorzaak van
ons genot is, als wel het voorwendsel ertoe.’ (Een gevaarlijke verhouding, p. 20) Of
als de markiezin ventileert: ‘Libertinage is een vrouw slechts toegestaan op
voorwaarde dat niemand het te weten komt.’ (Een gevaarlijke verhouding, p. 32-33)
Dat laatste wekt dan weer de instemming van Haasse op: ‘Uw schepper Laclos
heeft scherp aangevoeld dat een vrouw die wilde wat u wilde, in zijn tijd met gesloten
vizier moest opereren.’ (Een gevaarlijke verhouding, p. 106) Haasse beschrijft, nee
ze beschuldigt bijna zou men moeten zeggen, want de dames richten zich per brief
rechtstreeks tot elkaar, markiezin de Merteuil ervan dat zij niet wil lijden, niet wil
liefhebben, niet wil voelen. ‘Om niet terecht te komen in de valkuil van de jaloezie
[...] heb ik mij al in mijn jeugd voorgenomen niet te beminnen [...]’, laat zij de
markiezin zeggen, want ‘Een jaloerse vrouw heeft in de ogen der mensen altijd
ongelijk; zij is alleen maar hinderlijk; als zij de achting van haar omgeving wil
behouden, dient zij zich waardig op te stellen [...]. Nooit beseft een vrouw zozeer
haar uiteindelijke machteloosheid als in een dergelijke situatie. Wie eronder lijdt is,
ongeacht het aantal van haar lotgenoten, volstrekt eenzaam.’ (Een gevaarlijke
verhouding, p. 43)
Maar Haasse heeft ook haarscherp door waar het zwakke punt van haar
tegenstandster zit, namelijk toen ze verliefd werd op graaf de Valmont, een even
gewetenloze schurk als de markiezin de Merteuil zelf. Uit de eenentachtigste brief
uit de Liaisons laat zij Merteuil zeggen: ‘Ik brandde van verlangen mij in een lijf aan
lijf gevecht met jou te meten [...] Dat was de enige maal, dat ik mijn zelfbeheersing
heb verloren, en in de ban kwam van een verliefdheid.’ Waarop Haasse zonder pardon
reageert: ‘O, zeker mevrouw. Valmont werd uw Waterloo.’ (Een gevaarlijke
verhouding, p. 23)
Door de directe aanspreekvorm van de brief, door vooral de directheid waarmee
Haasse madame de Merteuil keer op keer attaqueert - madame de Merteuil zelf blijft
in haar brieven veel afstandelijker; zij kan immers niet weten van het bestaan van
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Haasse - ontwikkelt zich een vreemd proces, alsof madame de Merteuil en haar
tragisch/cynische geschiedenis niet slechts een verbeelding van Choderlos de Laclos
was, maar een werkelijke gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. Heeft ooit een
schrijver een personage van een ander zo tot leven geroepen? Fictie wordt in dit boek
feit en vervolgens weer fictie. Haasses werk is het dat zij een personage zó onder de
loep van de psychologie legt, dat de lezer zich van tijd tot tijd met kracht moet
realiseren dat een van de twee uit papier en inkt heeft bestaan.
De twee vrouwen meten zich in de correspondentie over het vraagstuk van de
vrijheid van de vrouw, van de macht van de vrouw en haar seksegebondenheid. In
eerste instantie wordt daarvoor het cynische
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liefdesverhaal van Les liaisons dangereuses ontleed en geïnterpreteerd, het ‘leven’
van markiezin de Merteuil zelf dus. Het ‘Waterloo’ dat Merteuils liefde voor graaf
de Valmont betekende, weet Haasse indringend te analyseren. De liefde van Valmont,
juist voor een onschuldige vrouw en niet voor zijn minnares en gelijkwaardige,
markiezin de Merteuil, heeft inderdaad de markiezin gebroken. Maar achter de heel
speciale hartstocht die Merteuil voor Valmont koesterde, weet Haasse toch niet
precies de vinger te krijgen. Eerder kiest ze de kant van Valmont, die ten slotte zijn
cynisme laat varen voor een oprechte liefde voor een eerbare vrouw.
Waar de thema's over vrouwenproblematiek ter sprake komen, maken beiden
gebruik van het terrein dat voor allebei bereikbaar is: de wereldliteratuur. Als er
gesproken wordt over geweldmisdrijven door vrouwen, haalt Hella Haasse ter
illustratie wel een hedendaags geval aan, maar ze verontschuldigt zich in haar brief
ook dat madame de Merteuil natuurlijk niet van onze zeden en gewoonten op de
hoogte is. Daarom zijn de vrouwenfiguren die ter discussie staan uit de
wereldliteratuur gehaald, van de Medea van Euripides en Ovidius, via Brunhilde
naar Lady Macbeth. Over de laatste merkt Haasse op: ‘Zij had zich onmenselijk
moeten gedragen om de gelijke van haar man te worden: er bestond geen vrouwelijke
vorm van handelend optreden op het niveau van de macht.’ (Een gevaarlijke
verhouding p. 88) Merteuil sluit zich daarbij aan en hult de macht in de vorm waarin
zij haar bekleedt in de roman van Laclos: ‘Ik ben overigens ook van mening dat de
kunst van de misleiding [...] het legitieme wapen is van ons vrouwen, aan wie het
dragen van degen, dolk en pistolen nu eenmaal niet is toegestaan en wie sinds het
begin der tijden wordt voorgehouden, dat haar “eer” uitsluitend in het verborgene
zetelt, namelijk in haar geslacht!’ (Een gevaarlijke verhouding, p. 103)
Op die manier ontstaat, vanuit het vrouwelijk perspectief, binnen de roman een
erudiet en intelligent essay over de vrouw in de wereldliteratuur waar stem en
tegenstem prachtig tegen elkaar op vechten. Daarbij is Haasses stem de redelijke,
Merteuils stem de cynische en gevaarlijke. Het is niet voor niets dat Haasse in haar
eerste brief schrijft: ‘Ik voel geen sympathie voor u, en eigenlijk ook geen medelijden.
Maar wat betekent u dan voor mij, madame la marquise de Merteuil? [...] ik zou niet
de behoefte hebben u onder woorden te brengen, wanneer u niet al als een innerlijk
beeld in mijzelf bestond.’ (Een gevaarlijke verhouding, p. 29)
Om dat laatste citaat gaat het. Hebben, vanaf De Meester van de Neerdaling, maar
vooral vanaf De verborgen bron alle personages in Haasses romans blijk gegeven
van een zekere tweeslachtigheid in hun ziel, een donkere en een lichte kant, een
chaotische en een heldere - was het in de hier besproken romans altijd een gevecht
om de harmonie tussen de ‘zwei Seelen, ach!’ te bereiken - een gevecht dat in de
laatste romans beslecht lijkt, omdat de donkere, mythische, orfische kant buiten
haakjes is geplaatst - in Een gevaarlijke verhouding vindt het gevecht op het scherp
van de snede plaats, tussen twee hoogst intelligente en erudiete vrouwen in een
briefwisseling.
Ook hier zou je kunnen zeggen dat de donkere, hartstochtelijke kant geëxtrapoleerd
is in madame de Merteuil, maar het is Haasse zelf die haar gecreeerd heeft, om zich
er vervolgens mee te meten. Zoiets is niet zonder gevaar en het is niet verwonderlijk
dat de roman de titel Een gevaarlijke verhouding draagt. Met welk een overtuigende
retoriek immers probeert madame de Merteuil Hella S. Haasse en daarmee de lezer
voor haar standpunten te winnen!

Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S. Haasse

Maar, ook hier is het laatste woord aan de schrijver zelf, aan Haasse die op het
eind van dit wonderlijk vernuftige boek zegt, als ze ‘terug’ gaat naar haar geliefden:
‘Het moet uit zijn. U was gevaarlijk voor mij, want u verleidde mij tot de twee
uitersten die mij bedreigen: cerebrale spelletjes en fantasmen. Mijn pen leek louter
instrument te worden om u - hoogmoedige, listige uit zelfbehoud-goed te praten. [...]
Ik breek met u. Ik ban u uit mijn gedachten.’ (Een gevaarlijke verhouding, p. 152)
En daarmee lijkt het alsof - als men zich even overgeeft aan fantasmen-die kant
van Haasses persoonlijkheid als schrijfster eveneens in de ban wordt gedaan. In haar
oeuvre verschijnen nog twee boeken waar even de gespletenheid van de eigen ziel
aan de orde komt, De wegen der verbeelding en Berichten van het Blauwe Huis.
Maar het lijken zwakke vonken van een
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Op 8 november 1977 vindt in sociëteit De Witte in Den Haag de prijsuitreiking plaats van de
(tweejaarlijkse) Litteraire Witte Prijs voor Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven
(1976). De prijs werd aan Haasse uitgereikt door Piet Vink, de toenmalige wethouder van
cultuur.
Foto Sijthoff Pers. Collectie Hella S. Haasse

vuur dat in De verborgen bron hoog oplaaide.
Na Een gevaarlijke verhouding heeft Haasse een andere weg voor haar
schrijverschap gekozen. Daarvan zijn Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van
karakter (1978) en Heren van de thee (1992) de prominente voorbeelden. Madame
de Merteuil is uit het zicht verdwenen en heeft haar duistere krachten met zich
meegenomen. Misschien is de nimf Arethusa boven de aarde uit gekomen en heeft
ze zich verenigd met de riviergod Alphaeus-en stromen ze zo, sterk en breed, naar
zee.
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1950-1968

Instuif voor Indonesische en Nederlandse kunstenaars, georganiseerd door de Stichting voor
de Culturele Samenwerking (STICUSA), in de Viottastraat te Amsterdam, juli 1950. Links van
Haasse de musicoloog B. Sitompoel. Als we de journalist van Vrij Nederland mogen geloven, die
de ontmoeting op 22 juli 1950 bespreekt, is Hella Haasse hier herinneringen aan het ophalen
‘aan de dagen, toen zij zelf nog in Djakarta was’.
Foto Maria Austria. Collectie Letterkundig Museum

In 1955 schrijft Haasse in opdracht van de regering een ‘bevrijdingsspel’, getiteld De vrijheid
is een assepoes. Het spel beleefde op 5 mei zijn première tijdens de bevrijdingsmarkt op het
Binnenhof in Den Haag. De opbrengst kwam ten goede aan de Stichting 1940-1945.
Collectie Hella S. Haasse
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Met dochters Ellen (geboren 15 december 1947) en Marijn (geboren 8 maart 1951) in de woning
aan de Courbetstraat te Amsterdam. De studieboeken over de renaissance liggen - op de dekenkist
- onder handbereik. De foto werd in maart 1953 gepubliceerd in het damesweekblad Libelle
(nr. 10). In interviews uit de jaren '50 en '60 wordt Haasse herhaaldelijk gevraagd hoe zij haar
werk als schrijfster combineert met dat van moeder en echtgenote. Dit levert nu komisch
aandoende, oubollige beelden op. Zoals een foto van Haasse achter het fornuis, roerend in een
pan, met het onderschrift ‘Dat is weer iets anders dan dichten, maar het bereidt óók vreugde!’
(Victorie, 1947). Of de vraag van de interviewster van Het Algemeen Handelsblad (8 nov. 1963),
die wanneer de afspraak met Haasse op maandagochtend gezet wordt, bezorgd vraagt: ‘Moet
u de was niet doen..?’
Collectie Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
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Op het Boekenbal in de Stadsschouwburg te Amsterdam, maart 1955. Rechts van Haasse Hent
van der Horst, die dat jaar benoemd was tot adjunct-directeur van de Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek (CPNB). Wim Schouten, toenmalig directeur van De Bezige Bij en
Commissielid van de CPNB, haalt in Een vak vol boeken (1988, p. 152) herinneringen op aan de
vroege Boekenfeesten in de Stadsschouwburg: ‘Het had iets van een jaarlijks terugkerend
Bevrijdingsfeest. De jonge Frits Müller speelde er met zijn dixielandbandje. Ik swingde met
Wampie van Bob den Doolaard en Hella Haasse, op wie ik bijna verliefd werd. Het strijkje van
Rita Dalvano was er altijd en speelde hartstochtelijk nog een uur na sluitingstijd door voor de
onverbeterlijke feestgangers.’
Foto Nico Jesse. Collectie CPNB fotoarchief, Amsterdam

Schrijvers bijeen in de Tropische Plantenkas van Artis, Amsterdam 1957. De foto verscheen in
De Telegraaf van zaterdag 30 maart 1957 onder de titel ‘Artistiek bezoek van 17 prominente
auteurs’. De auteurs lieten zich op verzoek van de redactie van De Telegraaf portretteren, om
de nieuwsgierigheid van de lezer naar het uiterlijk van veelgelezen schrijvers te bevredigen.
‘Hun namen hebben de vertrouwdheid van veelgelezen boeken in een kast. Aan deze namen
verbindt een ieder een ander uiterlijk en ziet zijn dichter of zijn romancier in de gestalte, die
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de lectuur en de fantasie hebben opgeroepen. Litteratoren leven in onze taal, in onze gesprekken,
maar hun uiterlijk is ons vreemd. Eenzelvig als zij veelal zijn, en geabsorbeerd met zichzelf en
met hun werk, vertonen zij zich weinig in het openbaar.’ V.l.n.r. Gerard den Brabander, Bert
Voeten, F. Bordewijk, Clara Eggink, J.W.F. Werumeus Buning, François Pauwels, Jan Willem
Hofstra, Bertus Aafjes, Henriëtte van Eyk, H.W.J.M. Keuls, J.C. Bloem, Clare Lennart, Johan
Fabricius, Ed. Hoornik, Jeanne van Schaik-Willing, Hella S. Haasse en Willy Corsari.
Foto Paul Huf. Collectie Letterkundig Museum
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Op zaterdagavond 18 februari 1961 werd het populaire Avro-radioprogramma Hou je aan je
woord (maandelijks op de dinsdagavond) voor het eerst op televisie uitgezonden. Hieraan was
een lange discussie voorafgegaan, schrijft Bert van der Veer in Is er nog iets leuks vanavond
(1991, p. 33): ‘Karel Jonckheere vond het wel interessant, Hella Haasse zag het nut er niet van
in, Harry Mulisch wenste niet te beroemd te worden, Victor van Vriesland wilde er nog wel wat
publiek bij en Godfried Bomans vond alleen Hella Haasse het aanzien waard.’ Haasse hield het
na eenjaar voor gezien. Jaren later verklaart zij in een interview voor Elsevier (19 december
1992): ‘Ik heb geen behoefte een publiek persoon te zijn. Natuurlijk, ik heb wel dingen in die
richting gedaan. Het televisie-programma Hou je aan je woord, bijvoorbeeld. Maar wat is het
resultaat? Een oneigenlijke populariteit. Of ze vragen de volgende dag aan je: hé bent u niet
die schrijver van De tuinen van Bonanza?’
Collectie NOB Fotoarchief, Hilversum

Oorkonde van de jaarlijkse prijs voor letterkunde van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945
die in 1961 diende te worden toegekend aan een beoefenaar van het genre van ‘de historische
roman en (of) de historische biografie’. Op 10 februari werd de prijs in het Concertgebouw te
Amsterdam aan Hella Haasse overhandigd. Links de handtekeningen van enkelen die de
prijsuitreiking bijwoonden. Het juryrapport roemt met name Het woud der verwachting en De
scharlaken stad. Over laatstgenoemde roman: ‘Giovanni Borgia brandt elk ogenblik van zijn
bestaan de vraag op de lippen: wie ben ik, ben ik een bastaard, ben ik een Borgia, ben ik een
Farnese? Deze vraag [...] wordt onder de handen van Hella Haasse tot de vraag: wie ben ik, wat
is mijn plaats in de wereld, waar hoor ik thuis? Deze voortdurende confrontatie met de raadselen
van het leven, dit voortdurend positie kiezen ook, deze strijd naar bewustwording van de
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persoonlijkheid dwars door de chaos van levensverschijnselen heen is kenmerkend voor de
schrijfster Hella Haasse.’
Collectie Hella S. Haasse
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Haasse, samen met Hent van der Horst tijdens de opnames van Toekomst, een programma over
de boeken van Jules Verne, dat op zaterdagavond 3 maart 1962 door de VPRO op het scherm
werd gebracht. Er werd onder andere een film vertoond, gebaseerd op authentieke illustraties
uit de boeken van Jules Verne, die door Haasse en Van der Horst werd ingeleid.
Collectie Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem

De ‘trein’ (ontwerp van Metten Koornstra) waarin de gasten van het Boekenbal in 1962 van de
Stadsschouwburg naar het Concertgebouw werden vervoerd. In de Stadsschouwburg werd
deze avond Herman Teirlincks toneelstuk De fluitketel opgevoerd, het aansluitende feest vond
sinds 1960 in het Concertgebouw plaats vanwege het gevaar van brandgaten en alcoholvlekken
in het schouwburgtapijt. In de meest linkse cabine onder anderen Margreetje en Bert Schierbeek,
daarachter Remco Campert en jazzzangeres Ilse Monsanto. Helemaal rechts Jan van Lelyveld
en Hella Haasse.
Foto ANP. Collectie Wim Schouten, Amsterdam
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Op 6 oktober 1962 werden in het Haagse Parkhotel door de voorzitter van het Algemeen
Nederlands Verbond, de heer F. Koote (geheel rechts), de Visser Neerlandia-prijzen voor toneel
en muziek uitgereikt. De toneelprijs ging naar Haasse voor het toneelstuk Een draad in het
donker, dat dan nog alleen in manuscript voorhanden is. De muziekprijzen gingen naar Arij
Verhaar (geheel links) voor zijn strijkkwartet Vivos voco Opus 58 en naar Oscar van Hemel
voor zijn zesde strijkkwartet.
Foto ANP. Collectie Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem

Achterzijde van een correspondentiekaart aan Tine van Buul en Reinold Kuipers van uitgeverij
Querido, d.d. 17 maart 1964.
Collectie Querido

[De Litteraire markt in de Bijenkorf in R'dam leek me minder geanimeerd
dan vorige jaren. Mevrouw van Walsum ‘opende’ s'ochtends met een
lange en moreleherbewapening-achtige] toespraak over positieve en
negatieve boeken, de zware morele/ verplichtingen van schrijvers, enz.
Het anders altijd zo genoeglijke/ ‘gezellige samenzijn’ na afloop ging
als een nachtkaars uit. Jan/ kwam mij halen met Ellen & Marijn, die
groot opzien baarden,/ en door Donkersloot in eigen persoon aan het
koud buffet van/ lekkers werden voorzien! Wij namen Aya [Zikken] mee
in de auto; dit/ zal haar vermoedelijk nog lang heugen! De accu bleek
leeg te/ zijn. Jan dacht, dat met de hand opduwen misschien zou/ helpen,
en reed dus enige tijd vorstelijk door de binnenstad/ van R'dam,
voortgeduwd door 4 vrouwen en luid toegejuicht/ door Rotterdamse
nozems. Er moest tenslotte toch een expert/ bij komen. In de nacht meldde
Belcampo zich nog aan voor logies./ Aan het ontbijt, bijwijze van
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morgenwijding, heeft hij ons een/ nog ongepubliceerd, krankzinnig-mooi
verhaal voorgelezen!/ Dag! Tot volgende week, op de borrel bij jullie!/
Hartelijke groeten van Hella.
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Op vrijdag 12 februari 1965 vonden er in Amsterdam festiviteiten plaats ter gelegenheid van
het zestigjarig bestaan van de Vereniging van Letterkundigen, waarvan Haasse van 1957 tot
1962 in het bestuur had gezeten. In museum Fodor werd door prof. dr. N.A. Donkersloot de
opening van de tentoonstelling De boekenboom verricht. Daarna ging het met een rondvaartboot
van Fodor naar het Minerva-paviljoen. V.l.n.r. prof. dr. P. Minderaa, Alfred Kossmann, Hella
S. Haasse, Theun de Vries (met alpinopet) en Cees Buddingh’.
Foto Anefo. Collectie RVD, Den Haag

In 1965 liet de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels voor de
Boekenweek een film maken door Frans Weisz (rechts), getiteld Een zondag op het eiland van
de Grande Jatte. Zeven schrijvers op zoek naar een lezer. Er werden daartoe onder andere opnames
van Haasse gemaakt in het oude gebouw van de Koninklijke Bibliotheek aan het Lange Voorhout
te Den Haag. De beelden werden uiteindelijk niet opgenomen in de film.
Collectie Letterkundig Museum
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Rudi van der Paardt
‘Dolen door een labyrint’
Over de vroege historische romans van Hella S.
Haasse
Tot de vragen die door interviewers altijd weer aan auteurs worden gesteld, behoort
zeker die naar de persoonlijke voorkeur voor een van hun eigen boeken. En het
antwoord dat veel schrijvers dan geven, is dat zij moeilijk tot een keuze kunnen
komen, omdat hun boeken een soort kinderen zijn: ze zijn hun allemaal even lief,
ieder om een eigen reden. Bij doorvragen blijkt dan dat het toch wel eens lukt een
bevredigender antwoord te ontlokken. Dat is ook het geval bij Hella S. Haasse. In
nogal wat interviews van de laatste decennia, geeft zij, als haar de bewuste vraag
wordt gesteld, te kennen dat van haar boeken de roman Een nieuwer testament (1966)
haar het dierbaarst is. Zo zei ze in 1977 tegen Corina Engelbrecht, die haar
confronteerde met een bezwaar dat sommige lezers tegen haar boeken hebben, te
weten dat ze zo veel eisen stellen aan de eruditie: ‘Maar daar heb ik helemaal niet
bij stilgestaan... omdat je elementen gebruikt die een deel van jezelf zijn geworden,
waar je soms járen mee hebt geleefd eer je er zo mee vergroeid was dat je je pen op
papier kon zetten. Voor Een nieuwer testament - ja, van dat boek hou ik zelf ook wel
het meest - ben ik wel zes jaar bezig geweest voor ik kon gaan schrijven...’1 Zo'n
lange draagtijd - geen wonder dat de schrijfster voor een dergelijk geesteskind speciale
gevoelens is gaan koesteren! Toch is met dit gegeven niet alles verklaard. Wij weten
bij voorbeeld uit een ander interview2 dat Haasse met de voorbereidingen van haar
eerste grote historische roman, Het woud der verwachting (1949), nog veel langer
bezig is geweest, en over dat boek spreekt ze tegenwoordig bijna als over een
jeugdzonde. Er moet dus meer aan de hand zijn met Een nieuwer testament, dat het
de schrijfster zo na aan het hart ligt.

Eindnoten:
1 Corina Engelbrecht, ‘Hella Haasse: “Misschien kan ik scherfjes van inzicht aandragen”’, in:
Gezegd en geschreven is twee, 's-Gravenhage 1980, p. 24.
2 Johan Diepstraten, Hella S. Haasse. Een interview, 's-Gravenhage 1984, p. 69.
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Een nieuwer testament
Eind 1991 verscheen de zesde druk van Een nieuwer testament:3 een gebonden boekje
van 148 pagina's, met een stofomslag waarop tegen een blauw-groen gemarmerde
achtergrond een mozaïekmedaillon staat dat de vogel Phoenix voorstelt. Het mozaïek
dateert uit de vierde eeuw na Chr. en is afkomstig uit de basiliek van Sint-Pieter in
Rome. Ik beschrijf dit omslag, omdat het illustratief is voor inhoud en vorm van de
roman.
Een nieuwer testament is in eerste instantie een historische roman.4 De plaats van
handeling is Rome in het begin van de vijfde eeuw. De precieze gegevens verstrekt
de schrijfster zelf in het voorwerk: ‘De roman speelt zich af op de vijfde en zesde
juli AD 417 te Rome.’ In die twee dagen gaat het om een confrontatie tussen twee
mannen: Hadrianus, de prefect van Rome onder christenkeizer Honorius, en Claudius
Claudianus, eens dichter aan 's keizers hof, die door toedoen van Hadrianus wegens
heidense sympathieën verbannen is uit Rome, maar sinds kort weer in de stad is
teruggekeerd. Claudianus is opgepakt door de politie van Rome tijdens een
bijeenkomst van heidense opposanten tegen het christelijke regime en is nu voor de
prefect voorgeleid. Deze herkent hem vrijwel onmiddellijk en is door de opkomende
herinnering aan een gemeenschappelijk verleden duidelijk geschokt - met deze
herkenningsscène zet de roman in.
Die confrontatie tussen Claudianus en Hadrianus is typerend voor de woelige tijd
waarin de roman speelt: een overgangsperiode waarin de oude heidense denkbeelden
en waarden worden vervangen door de nieuwe van het christendom, zonder overigens
geheel te verdwijnen. Integendeel, juist door de druk van boven af manifesteert zich
het geloof aan de antieke goden des te krachtiger en bloeit het op. Die complexe
relatie tussen beide religies wordt geïllustreerd door het Phoenix-mozaïek: de vogel
werd vanouds verbonden niet metamorfose, met het ontstaan van het leven uit de
dood, en werd vervolgens gebruikt als symbool voor Christus. De mythologische
vogel komt daarom niet alleen in heidense tempels, maar ook in christelijke basilieken
voor.
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Omslag van de vijfde [=zesde] druk van Een nieuwer testament (1991) met een motto uit het
gedicht ‘Phoenix’ van de dichter Claudius Claudianus (tweede helft vierde eeuw n. Chr.): ‘Qui
fuerat genitor, natus nunc prosilit idem/ Succeditque novus: geminae confinia vitae/ Exiguo
medius discrimine separat ignis’. Afgebeeld een mozaïek uit de basiliek van Sint-Pieter in Rome
uit de vierde eeuw na Christus.
Omslag J. Tapperwijn. Collectie Querido

Die Phoenix heeft nog meer betekenis voor de roman. Net als Claudianus en
Hadrianus, stamt de vogel Phoenix uit Egypte. Haasse heeft Een nieuwer testament
een motto meegegeven, dat wordt gevormd door drie regels uit ‘Phoenix’, een gedicht
van Claudianus. In deze regels gaat het om de verjongingskuur van de zonnevogel:
‘Qui fuerat genitor, natus nunc prosilit idem
Succeditque novus: geminae confinia vitae
Exiguo medius discrimine separat ignis.’

Dit zijn bij na onvertaalbare regels,5 maar als ik probeer letterlijkheid en
begrijpelijkheid met elkaar te verzoenen, krijg ik het volgende: ‘Wie vader was
geweest, springt nu als zoon te voorschijn en komt nieuw in diens plaats; de grens
tussen een tweevoudig leven is het tussenliggend vuur, dat (beide levens) maar even
scheidt.’ Wat Claudianus zowel inhoudelijk als formeel accentueert, is dat de zoon
onmiddellijk op de vader volgt: een vuurflits is het enige discrimen, ‘onderscheid’,
tussen beider existentie. Heel mooi is die directheid in de opvolging weergegeven
in de eerste regel: daar is het woord natus (=zoon) slechts door een komma (en die
zal er in de oorspronkelijke tekst van Claudianus niet eens gestaan hebben - leestekens
zoals wij die kennen zijn pas door middeleeuwse kopiisten ontwikkeld!) van genitor
(=vader) gescheiden.
Deze verzen van het motto verwijzen niet alleen
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naar de eenheid van vader en zoon in de christelijke theologie (of, zo men wil, naar
de gedachte dat het christendom in een aantal opzichten een directe voortzetting is
van het heidendom), maar hebben ook te maken met de psychische gesteldheid die
Haasse aan haar protagonisten heeft meegegeven. Dat laatste is uiteraard van essentiële
betekenis: we hebben wel een beeld van de historische figuren Claudianus en
Hadrianus, maar zo weinig omlijnd dat er ruimte te over is voor eigen tekening.
De feiten met betrekking tot Claudianus, ‘der letzte bedeutende Dichter des
heidnischen Rom’,6 zijn snel gereleveerd. Hij was afkomstig uit het Egyptische
Alexandrië, leerde daar Grieks en Latijn; kwam in 394 (of iets eerder) naar Rome,
waar hij entree kreeg bij enkele vooraanstaande families. Zijn eerste officiële Latijnse
dichtwerk was een lofzang, een zogenaamde panegyricus, op de consuls Probinus
en Olybrius. Hij had daarmee zoveel succes, dat hij al snel de hofdichter van keizer
Honorius werd en hem allerlei eerbewijzen, zoals een standbeeld op het Forum
Trajani, ten deel vielen. In veel van zijn werken steekt hij de loftrompet over generaal
Stilicho, evenmin als hij Romein van geboorte; zijn niet-politieke gedichten
behandelen voor het merendeel mythologische thema's, waarmee hij een oude traditie
voortzette. Na 404 horen wij niets meer van Claudianus: hij lijkt in het niets te zijn
verdwenen. Meestal neemt men aan dat hij kort na 404 is gestorven, een enkeling
wijst erop dat hij uiteraard nog jaren geleefd kan hebben zonder te publiceren.
Is van Claudianus al niet veel met zekerheid bekend, over Hadrianus weten we
alleen7 dat hij net als de dichter uit Egypte kwam, vanaf 395 belangrijke ambten in
Rome bekleedde, waaronder dat van praefectus praetorio Italiae, een buitengewoon
invloedrijke functie. Aan hem heeft Claudianus een deprecatio (smeekgedicht)
gericht, waarin hij betreurt dat hun vroegere vriendschap in haat is verkeerd; hij
smeekt hem: Me [...] redde mihi, ‘Geef mij aan mezelf terug’. Hoe deze verwijdering
tussen beiden is ontstaan, is ons onbekend; evenmin weten wij welke gevolgen zij
heeft gehad.

Eindnoten:
3 Niet de vijfde druk, zoals de uitgever meedeelt. Kennelijk heeft men bij Querido zelf niet
bijgehouden dat in 1966 al twee drukken van de roman waren verschenen. Voor een nauwkeurige
beschrijving van de drukgeschiedenis van Een nieuwer testament zie Diepstraten, op. cit., noot
2, p. 29.
4 Ik ga hier uit van een definitie van W. Drop uit zijn bekende studie over de negentiende-eeuwse
historische roman in Nederland: Verbeelding en historie, Assen, 1958; voor een discussie over
de genre-problematiek zie bij voorbeeld Herman Tromp, ‘Met schamele bezittingen. Over het
historische verhaal in heden en verleden’, in: Literair paspoort 32, 1981, p. 819-827 en, uiteraard,
de lezing van Haasse zelf over ‘De moderne historische roman’, opgenomen in de bundel
Bladspiegel, Amsterdam 1985, p. 154-174.
5 Hella S. Haasse geeft de regels zelf als volgt weer (p. 51):
Uit eigen as wiekt hij omhoog, de zoon uit de vader, opvolger weer van zichzelf; tussen leven
en leven kortstondige kwelling, slechts even: een drempel van vuur.
Het is zeker een mooie vertaling, maar erg nauwkeurig is zij niet: het woord ‘as’ komt in het
Latijn niet voor, en ‘kwelling’ is niet de betekenis van het woord discrimen die primair is
beoogd. Voor de interpretator van de roman is uiteraard de vertaling van deze regels van de

Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S. Haasse

schrijfster van wezenlijk belang: dat Hadrianus ‘een man van as’ wordt (p. 166), hangt samen
met deze drie regels.
6 Dat is de kenschets van M.F. (= Manfred Fuhrmann) in het lemma ‘Claudianus’ in het lexicon
Der kleine Pauly, München 1975, 1, p. 1202-1204, waarop ik mij voor het volgende baseer.
7 Zie het lemma ‘Hadrianus’ van R.H. (= Rudolf Hanslik) in Der kleine Pauly, München 1975,
11, p. 911.

‘Lege plekken’
De vele ‘lege plekken’ in de historische overlevering blijkt Hella Haasse nu als volgt
te hebben ingevuld. Zij heeft Claudianus gemaakt tot iemand die zijn ware afkomst
niet kent. Hij weet wie zijn moeder is: een Egyptische slavin, maar zijn vader heeft
hij nooit gezien; hij wordt in het huis van zijn grootvader, de rijke jood Eliezar,
grootgebracht. Hadrianus maakt met de jongen kennis bij Eliezar (die voor de jongen
verborgen heeft gehouden dat hij zijn grootvader is) en neemt hem, gefascineerd
door zijn zelfbewust karakter, als secretaris mee naar Rome. Er ontwikkelt zich tussen
hen een soort vader-zoon relatie met van de kant van Hadrianus gevoelens die
beduidend verder gaan, al wil hij dat zichzelf niet toegeven. Die gevoelens verklaren
zijn jaloezie als Claudianus furore maakt als dichter en een nieuwe held ontdekt:
Stilicho. De liefde slaat om in haat en Hadrianus bewerkt, dat Claudianus in 407 uit
zijn geliefde Rome wordt verbannen, onder het voorwendsel dat hij zich aan heidense
praktijken schuldig zou hebben gemaakt.
Tijdens zijn verbanning komt Claudianus tot het inzicht dat hij zich altijd uit
egoïstische motieven afhankelijk heeft opgesteld, met name om carrière te maken.
Metaforisch gesproken: hij is altijd een ‘zoon’ geweest, geen ‘vader’ geworden. Die
situatie doorbreekt hij: hij keert terug naar Rome, neemt zijn intrek in de
sloppenwijken van de stad en wordt leraar van de armsten der armen - de vergelijking
met Christus dringt zich op. Door een samenloop van omstandigheden komt hij
opnieuw tegenover zijn ‘vader’ te staan, de nog steeds in Rome oppermachtige
Hadrianus.8 Maar anders dan Christus die de offerdood stierf aan het kruis, buigt
deze zoon zich niet voor de vader. Zijn idealen van onafhankelijkheid en eigen
verantwoordelijkheid, die haaks staan op de leer van slaafse gehoorzaamheid aan
machthebbers, zoals Hadrianus, van het verstarrende christendom, legt hij neer in
‘een nieuwer testament’. Deze uitdrukking (en dus ook de titel van de roman) is
dubbelzinnig. In de eerste plaats heeft zij betrekking op de correctie die Claudianus
aanbrengt op de in zijn vroegere dichtwerk beleden
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ideologie; tegelijkertijd wordt bedoeld dat Claudianus' pleidooi voor de zelfstandige
persoonlijkheid indruist tegen het prediken van deemoed, zoals dat gebeurt in het
Nieuwe Testament. Wanneer Hadrianus het geschrift van Claudianus heeft gelezen,
komt hij op zijn beurt tot een diepgaand zelfonderzoek en hij besluit zijn vroegere
vriend vrij te laten. Dit levert hem de openlijke kritiek van zijn wachtcommandant
op, die bovendien een flesje met vergif in Claudianus' cel heeft ontdekt, dat alleen
door Hadrianus naar binnen kan zijn gesmokkeld. De tegenstand die Hadrianus nu
ondervindt, wordt hem te veel: hij heet nu dan ook, met een toespeling op de
Phoenix-symboliek, ‘een man van as’. De laatste regels van de roman suggereren
dat Hadrianus het vergif, oorspronkelijk voor Claudianus bestemd, drinkt en dus
zelfmoord pleegt.9
Een nieuwer testament bestaat uit drie delen, waarvan het middelste de memoires
bevat van Claudianus, dus in de ik-vorm is geschreven, terwijl het eerste en het derde
met veel flash-backs diverse personen in het centrum stellen, maar vooral Hadrianus.
Begin en eind van de roman spelen zich af in de rechtszaal; de allereerste en
allerlaatste zin hangen stilistisch met elkaar samen: het zijn beide nominale zinnen,
ze bevatten geen predikaat. De roman heeft, kortom, een cirkelstructuur.
In de tweede plaats is de verteltechniek die Haasse hanteert (perspectiefwisselingen,
flash-backs, herhaling van motieven) heel goed te vergelijken met het leggen van
gekleurde steentjes, waarbij een open plek (de slotpassage) door de lezer moet worden
ingevuld. Het beeld van een mozaïek komt in de roman diverse malen voor. Zowel
aan het begin als aan het eind wordt nadrukkelijk verwezen naar de ‘witte en zwarte
mozaïek-meanders’ van de vloer van de rechtszaal die de aandacht van beide
protagonisten vasthoudt. De prefect heeft daarbij een associatie met het schaakspel
dat hij, lang geleden in Egypte, met Eliezar heeft gespeeld: hij ziet weer voor zich
‘een speelbord in witte en zwarte vakken verdeeld, en [...] een hand die behoedzaam
één voor één uit ivoor gesneden figuren verschuift’. (Een nieuwer testament, p. 37)
Dit beeld kan men gevoeglijk beschouwen als een poëticaal symbool, als een
afbeelding van de werkzaamheden van de schrijfster zelf.
Zo kan Een nieuwer testament op drie niveaus gelezen worden: als een historische
ideeënroman over de strijd tussen heidendom en christendom, met verwijzingen naar
een voor de jaren zestig actuele herbezinning op christelijke normen en waarden; als
een psychologische roman over onafhankelijkheid, zelfstandigheid en identiteit en
als een roman met een impliciete poëtica. Mogelijk acht Haasse deze roman daarom
zo hoog: omdat zij, sinds zij in Zelfportret als legkaart (1954) de balans van haar
schrijverschap had opgemaakt en zich duidelijk voor ogen had gesteld wat zij eigenlijk
wilde, namelijk ‘het verhaal schrijven van de mens [...] en zijn verschillende
werkelijkheden in de stroom van de tijd’ (p. 4), nooit zo dicht dat ideaal heeft benaderd
als dat in Een nieuwer testament naar vorm en inhoud het geval is.
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Aanvankelijk lag het in de bedoeling van Haasse om een toneelstuk te schrijven over het leven
van de Franse hertog, politicus en dichter Charles d'Orléans (1391-1465). Later stapte zij van
dit idee af. Ook de titel, hier nog ‘Het woud van lang verwachten’, werd licht gewijzigd.
Collectie Hella S. Haasse
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Het Woud van Lang Verwachten/ (‘la forêt de longue attente’/ Ch.
d'Orléans)/ Een zaal in het kasteel van Blois. Het uur van de maaltijd/
nadert. De hofmeester, Alardin de Mornay, en drie of vier knechten/ zijn
bezig de T vormige tafel te dekken. Keukenknechts dragen schalen/ met
fruit en brood aan. Uit de diepe vensternissen klinkt onderdrukt/ gelach
- daar schertsen twee pages van de hertog met Pierre, de nar./ De
harpspeler, Jean de Sondoigne, stemt zijn instrument, met één voet/ op
de haardstang. Pierre (reciteert een vers met overdreven stembuiging,
in parodie van een/ voordrager)/ 1e Page Schei uit. Ik zou lachen als ik
het niet zo vervelend vond. Die/ eeuwige dichtwedstrijden hier ook! Als
we niet naar de kerk gaan, zijn we/ aan het rijmen. Over de liefde, over
de vier jaargetijden, over de goed-/ heid van mevrouw de hertogin./ 2e
P. (lachend) Wat wou je dàn, François? De hertog houdt niet/ van jagen.
En hij wordt te dik voor sport. Zie je hem op een/ tournooi?/ 1e P. Hij
heeft anders genoeg gevochten in zijn jonge jaren - als je de/ verhalen
geloven mag./ Pierre (grotesk) Armagnacs tegen Bourguignons! Parijs
in - Parijs/ uit - ! Moord en doodslag - dat was een heerlijke tijd!/ 2e P.
Je vergeet de slag bij Azincourt./ Pierre Dat was geen slag, dat was een
slachting./ 2e P. Die Engelsen vochten als duivels. Mijn vader was er
bij. Hij is/ er nog niet over uitgepraat./ 1e P. Heeft hij ook in Engeland
gevangen gezeten - zoals de hertog?/ 2e P. Nee. Hij is gevlucht./ 1e P.
Bah./ Pierre O nee. Verstandig. Héél verstandig. Grote Heren houden
ze gevangen,/ de kleine luyden slaan ze dood. Of ze kleden ze spiernaakt
uit en/ laten ze naar huis lopen. Dat hebben de Engelsen met hèm daar/
gedaan - (hij wijst naar Alardin de Monray. De pages lachen)/ A. Ik was
liever met de hertog naar Engeland in ballingschap/ gegaan. Dan had
ik hem kunnen bedienen, die twintig jaar in de/ Tower van Londen./ P.
Dat wil ik geloven, dat je dat liever gedaan had, messire/ de Monray!
Het is een beter leventje in een Engelse gevangenis/ dan op een kasteel
in Frankrijk. Goed eten, goede wijn, een/ zilveren servies op tafel, het
Engelse hof [?]/ 1e P. -en de verveling. Heilige Moeder van God, wat
een verveling!/ /

Eindnoten:
8 Hier heeft Haasse zich niet gehouden aan de historische overlevering: voor zover wij weten
was Hadrianus in 417 geen prefect meer (zie het bij noot 7 genoemde lemma).
9 Dat Hella Haasse deze open plek van het slot inderdaad zo ingevuld wil zien, blijkt uit haar
eigen samenvatting van de roman in het artikel ‘Phoenix en ijskristal. Uit het grensgebied tussen
wetenschap en verbeelding’, in: Etty Mulder (red.), Terugstrevend naar ginds. De wereld van
Hélène Nolthenius, Nijmegen 1990, p. 235-242, waarin zij op p. 240 schrijft dat de roman
eindigt met de zelfmoord van Hadrianus. Zie ook haar analyse van Een nieuwer testament in
Persoonsbewijs, Brugge/Utrecht 1967, p. 62-65 en, ten slotte, mijn eigen beschouwing over de
roman opgenomen in het Lexicon van literaire werken, z.p. 1991, p. 4.
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Het woud der verwachting
Wie na Een nieuwer testament, de derde historische roman van Hella Haasse, haar
eersteling in het genre ter hand neemt, wordt getroffen door grote verschillen.
Vooreerst is Het woud der verwachting een heel omvangrijk boek: de herdruk van
1990 telt 594. pagina's. Ten dele heeft dat te maken met de stijl die de schrijfster in
dit boek hanteert: een breedvoerige epische verteltrant, met veel terzijdes, met een
grote aandacht voor niet altijd even relevant lijkende details. Verder valt op dat
Haasse de lezer als een kind aan de hand houdt, meevoert langs locaties en door
breinen van personages, van wie hij alles komt te weten. Er blijft niet veel te raden,
er valt nog minder te reconstrueren, want het levensverhaal van Charles d'Orléans
(1394-1465) wordt, met inbegrip van diens familiale voorgeschiedenis, strikt
chronologisch verteld. Simon Vestdijk, die zelf historische romans op zijn naam had
staan als De nadagen van Pilatus (1938) en De vuuraanbidders (1947) vormtechnisch gesproken experimentele romans als men ze vergelijkt met Het woud
der verwachting - karakteriseerde in een recensie Haasses roman als volgt: ‘Ik houd
het ervoor, dat de romanvorm hier een façade is, en dat we in wezen te doen hebben
met “histoire romancée”, een geromanceerde biografie subs. kroniek, die grotendeels
reeds in de standaardwerken lag verscholen. Hierdoor wordt de leeswaarde van het
boek niet verkleind, maar wel de verdiensten van de schrijfster, van wie wij, na haar
debuut, de novelle Oeroeg, iets anders hadden verwacht dan dit nauwelijks op
originaliteit aanspraak makende “navertellen” der geschiedenis.’10
De opmerkingen van Vestdijk zijn, hoewel streng geformuleerd, zeker ter zake.
Inderdaad wijkt Haasse voor de grote verhaallijn niet af van wat over Orléans en zijn
tijd bekend is. Als zij historische gegevens aanvult met haar fantasie, betreft dat niet,
zoals in Een nieuwer testament, het vullen van de open plekken in het leven van de
historische hoofdpersonen, maar de voor een leesbaar verhaal noodzakelijke couleur
locale. Dat die traditionele opzet van Het woud der verwachting, geschreven in de
stijl van de door haar als kind ‘verslonden’ negentiende-
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Brief aan de dichter en criticus D.A.M. Binnendijk, d.d. 3 augustus 1949. Binnendijks vertaling
van het gedicht werd inderdaad opgenomen in Het woud der verwachting (1949). Ook werden
er vertalingen van Charles d'Orléans' gedichten opgenomen van de hand van P.C. Boutens,
J.H. Leopold en Gabriël Smit.
Collectie Letterkundig Museum
3 Aug. '49./ Zeer Geachte Heer Binnendijk,/ Gaarne zou ik in mijn roman/ ‘Het Woud der
Verwachting’ over/ Charles d'Orléans, het door U/ vertaalde rondeel ‘Hun haren/ waaien los en
blond’ opnemen./ Het spreekt vanzelf dat dit/ in een noot wordt vermeld./ In de hoop, dat U er geen/
bezwaar tegen heeft,/ met gevoelens van hoogachting/ HS van Lelyveld-Haasse

eeuwse historische romans, bij verschijnen zeker, maar ook nu nog grote groepen
lezers kan boeien, blijkt wel uit het feit dat het boek nog steeds wordt herdrukt en
inmiddels ook in het buitenland met enthousiasme is ontvangen.
Interessanter wellicht dan de evidente verschillen tussen beide romans zijn de
overeenkomsten. Weliswaar liggen er zo'n tien eeuwen tussen de perioden waarin
zij zijn gesitueerd, maar er is toch een opvallende parallel tussen het begin van de
vijfde en dat van de vijftiende eeuw: het eerst genoemde tijdperk is dat van het einde
van de profane oudheid, het tweede dat van het ‘herfsttij der middeleeuwen’.11 En
zoals het leven van Claudianus in Een nieuwer testament wordt bepaald door het
conflict tussen heidendom en christendom, zo geldt voor Orléans in Het woud der
verwachting dat de interne strijd in Frankrijk tussen de concurrerende huizen van
Bourgondië en Orléans en de honderdjarige oorlog met Engeland zijn levensloop
sturen. Hij wordt na de moord op zijn bewonderde, dominante vader Louis ongewild
de belangrijkste representant van zijn geslacht; hij wordt gevangen genomen tijdens
de slag bij Azin-
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Omslag van het eerste deel van Het woud der verwachting (1949) dat door Haasse werd
opgedragen aan Chrisje, haar in april 1947 gestorven dochtertje. Op het omslag een afbeelding
van een hoofs tafereel op een middeleeuws tapijt.
Omslag Susanne Heynemann. Collectie Querido

Omslag van het tweede deel van Het woud der verwachting (1949) een afbeelding van een ridder
op een middeleeuws tapijt.
Omslag Susanne Heynemann. Collectie Querido
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Haasse neemt in maart 1989 met vertaalster Anita Miller op de uitgeverij in Chicago de vertaling
door van Het woud der verwachting, dat in oktober 1989 onder de titel In a Dark Wood Wandering.
A Novel of the Middle Ages bij de Academy Chicago Publishers zal verschijnen. Miller baseerde
zich voor haar vertaling op een Engelse vertaling van Lewis C. Kaplan, beambte op een
postkantoor, die zichzelf in zijn vrije tijd Nederlands leerde door van 1950 tot aan zijn dood in
1957 te werken aan een Engelse vertaling van Het woud der verwachting. Twintig jaar later
kwam het manuscript toevallig boven water bij een brand in het appartement van zijn vrouw.
In Publishers Weekly (28 april 1989) merkt Miller over de samenwerking met Haasse op: ‘We've
been crying, we've been laughing, [...] crying from the power of the story and laughing at the
impossibility of translating idioms.’
Collectie Hella S. Haasse

Paperback van de Engelse vertaling van Het woud der verwachting (Londen 1991) door Lewis
C. Kaplan en Anita Miller. De vertaling was al eerder in hardcover verschenen bij Academy
Chicago Publishers (Chicago 1989) en bij Hutchinson (Londen 1990)
Omslag Jane Thomson. Collectie Hella S. Haasse
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Franse vertaling van Het woud der verwachting (Parijs 1991) door Anne-Marie de Both-Diez.
Op het omslag een middeleeuwse afbeelding van de Tower aan de Thames, waar Charles
d'Orléans gevangen zat.
Collectie Hella S. Haasse

Italiaanse vertaling van Het woud der verwachting (Milaan 1991) door Cristina Hess. Op het
omslag een detail van de verluchting door de gebroeders Van Limburg bij de maand april in
het getijdenboek Les très riches heures du Duc de Berry (ca. 1416).
Omslag Enzo Aimini. Collectie Hella S. Haasse

Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S. Haasse

Spaanse vertaling van Het woud der verwachting (Barcelona 1992) door Javier García Alves.
Op het omslag een detail van de verluchting door de gebroeders Van Limburg bij de maand
april in het getijdenboek Les très riches heures du Duc de Berry (ca. 1416).
Omslag Ripoll Arias. Collectie Hella S. Haasse
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Duitse vertaling van Het woud der verwachting (Reinbek bei Hamburg 1993) door Maria Csollány.
Al in 1957 was er een vertaling in het Duits verschenen bij S. Fischer Verlag in Frankfurt am
Main. Op het omslag een verluchting van een meifeest door de gebroeders Van Limburg in het
getijdenboek Les très riches heures du Duc de Berry (ca. 1416).
Omslag Susanne Müller. Collectie Hella S. Haasse

court (1411) en brengt een substantieel deel van zijn leven, zo'n kwart eeuw, als
persoonlijk gijzelaar van de Engelse koning in diverse Britse kastelen door. Na zijn
terugkeer in Frankrijk is hij een oude man, wiens politieke rol is uitgespeeld, zo hij
die ooit heeft gehad... Zijn ontwikkeling is er eerder een naar binnen: zijn ballingschap
heeft geleid tot zelfonderzoek en zelfaanvaarding, waarvan hij in poëtische vorm
verantwoording heeft afgelegd.
Daarmee krijgen we zicht op een tweede punt van overeenkomst: ook in Het woud
der verwachting gaat het om een bewustwordingsproces van de hoofdpersoon, om
het ontdekken van de eigen identiteit en creativiteit. Om dat te laten zien neemt de
schrijfster in haar verhaal in toenemende mate gedichten op van Orléans, in
Nederlandse vertalingen onder anderen van de met hem zo verwante Leopold. De
lezer kan dan zien hoe ‘de werkelijkheid’ in literatuur wordt getransformeerd,
waardoor een afspiegeling tot stand komt van wat de schrijfster zelf met de roman
als geheel heeft gedaan.
Een derde parallel dient zich aan, als men let op de relaties tussen de perioden die
in de romans de achtergrond vormen en die waarin de teksten tot stand zijn gekomen.
Al eerder is terloops gewezen op de actualiteitswaarde van Een nieuwer testament
voor contemporaine lezers: de jaren zestig waren die van geloofsvernieuwing en
discussie over de kernen van het christendom. In de contemporaine kritiek is dit
aspect ook duidelijk herkend, getuige de opmerking van de criticus Willem Brandt:
‘De lezer, die zich enigszins van de kerkelijke en godsdienstige problematiek onzer
dagen op de hoogte gehouden heeft, en [...] weet wat er in het twintigste-eeuwse
Rome van het concilie is omgegaan, zal bij dit “Nieuwer Testament” van het Rome
der vijfde eeuw niet zonder begrip of herkenning naar Claudianus luisteren.’ 12
Ook ten aanzien van Het woud der verwachting zijn er verbindingslijnen tussen
de beschreven periode en de tijd waarin de roman ontstond, te weten de laatste
maanden van de tweede wereldoorlog: zowel de omgeving van de schrijfster als die
van haar hoofdpersoon zuchtte onder het juk van een bezetter en werd geteisterd
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door oorlogsgeweld. Men leerde leven met het besef dat elke dag de laatste kon zijn.
En zowel van Charles d'Orléans in zijn Britse kastelen als van Hella Haasse, gevlucht
van Amsterdam naar Leiden,13 kan men zeggen dat zij zich in leven hielden door hun
ervaringen te transponeren in een nieuwe, onverwoestbare werkelijkheid.

Eindnoten:
10 S. Vestdijk, ‘Het woud der verwachting. Historische roman van Hella Haasse’, in: Het Parool,
1 juli 1950.
11 Het beroemde gelijknamige werk van de historicus Johan Huizinga uit 1919 heeft de schrijfster
blijkens haar aan de roman toegevoegde literatuurlijst geraadpleegd.
12 Willem Brandt, ‘Een nieuwer testament’, in: id., Pruik en provo, Amsterdam 1967, p. 191.
13 Over haar vlucht met man en dochtertje (Chrisje, gestorven in 1947; aan haar is de roman
opgedragen) van Amsterdam naar Oegstgeest/Leiden schreef zij in Zelfportret als legkaart (p.
177). Zie ook Hella Alofs, ‘Leven en werk van Hella S. Haasse’, in: Bzzlletin 91, dec. 1981, p.
13. In het interview met Diepstraten (op. cit., noot 2) zegt ze over de roman, die ze na de oorlog
voltooide: ‘Mijn man kan niet begrijpen dat ik me [...] bezig hield met de Middeleeuwen. Maar
ik zag verwantschap tussen wat er toen gebeurde en wat er zich in Europa had afgespeeld.’
(Hella S. Haasse. Een interview, 's-Gravenhage 1984, p. 69).
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De scharlaken stad
Veel van wat hierboven is opgemerkt over de eerste en de derde historische roman
van Haasse, geldt ook voor de tweede, De scharlaken stad (1952). De tijd waarin
deze roman zich afspeelt, ligt zo'n honderd jaar later dan die van Het woud der
verwachting: het is niet meer het tijdvak van de late middeleeuwen, maar het
cinquecento, de nabloei van de renaissance. De belangrijkste locatie is Rome, dat in
deze jaren wordt gedomineerd door de in scharlaken gestoken geestelijkheid - vandaar
de titel van de roman. Meer precies is de periode waar het om gaat die van 1525, het
jaar van de slag bij Pavia, tot en met 1527, het jaar waarin de Eeuwige Stad door de
muitende troepen van keizer Karel v wordt geplunderd, de zogenaamde Sacco di
Roma. Een tijd van oorlogsellende derhalve, vergelijkbaar met die welke de schrijfster
had moeten doormaken,14 maar ook van bloei van kunsten en wetenschappen, van
een opeenhoping van artistiek talent, zoals die zich vaker op ‘breukvlakken der
geschiedenis’ heeft voorgedaan.
De roman telt zeven personen, die op diverse manieren met elkaar zijn verbonden,
al is dat niet altijd via het directe persoonlijke contact. Het zijn Michelangelo,
Machiavelli, Guicciardini, Aretino, Vittoria Colonna, Tullia d' Aragona - allen uit
de historische overlevering min of meer bekend - en Giovanni Borgia. De laatste is
een bastaard uit het beruchte Spaanse geslacht dat jarenlang een dominante rol in
Rome heeft gespeeld. Spreekwoordelijk verdorven waren paus Alexander VI
(1430-1503), zijn zoon Cesare (1475-1507), die het tot kardinaal bracht, en zijn
dochter Lucrezia (1480-1519), in wier netten vele mannen verstrikt raakten. Afgezien
van de naam Giovanni en het gegeven dat hij als kind door paus Alexander tot hertog
van Camerino werd benoemd, is niets over deze Borgia bekend - was hij trouwens
wel een Borgia? Dat is precies de vraag waarmee Giovanni in de roman worstelt: hij
kent zijn afkomst, zijn voorgeschiedenis niet. Hij hecht geloof aan geruchten als zou
hij de zoon zijn van Cesare of zelfs van Alexander en diens eigen dochter, om die
vervolgens weer te verwerpen. Uiteindelijk wordt hij, inmiddels lichamelijk zwaar
verminkt (ontmand) en half blind (symbolisch voor zijn geestelijke onvolgroeidheid),
van onbekende klerk bij de pauselijke kanselarij tot secretaris van kardinaal Farnese,
de latere paus Paulus III. Diens motieven om hem in dienst te nemen zijn hem niet
duidelijk en hij vindt ze daarom verdacht. Is hij misschien een bastaard van Farnese?
De laatste woorden van de roman: ‘Farnese ben ik, Farnese’ zijn een echo van de
eerste: ‘Borgia ben ik; tweevoudig, drievoudig Borgia misschien’, en geven aan dat
Giovanni geen stap verder is gekomen in zijn pogingen zijn afkomst te achterhalen.
De overige personages in de roman dienen als contrast voor de tevergeefs naar de
raadsels van zijn verleden en daarmee zijn identiteit zoekende Giovanni. Michelangelo
wordt getekend in zijn gevecht met de materie, zijn angst om niet tastbaar te kunnen
maken wat hem bezielt, zijn opoffering van een deel van zichzelf om een
wedergeboorte te kunnen bereiken; Macchiavelli en Guicciardini analyseren in hun
correspondentie de contemporaine politieke situatie en bepalen hun eigen rol daarin;
Pietro Aretino, wendbaar als Odysseus, ridiculiseert de waan van de dag; Vittoria
Colonna, de deugdzame matrone die haar echtgenoot, een militaire houwdegen, in
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Amerikaanse vertaling van De scharlaken stad (Chicago 1990) door Anita Miller. Op het omslag
een detail van een schilderij van Dosso Dossi (1479-1542), dat in de bibliotheek van het Vaticaan
hangt, met de enig bewaard gebleven afbeelding van Giovanni Borgia. Rechts van hem Alfonso,
graaf van Ferrara. The New York Times Book Review (16 juni 1991) schrijft: ‘The Scarlet City
propels readers into a labyrinthine of war and intrigue, secrets revealed and withheld, all artfully
displayed on the colorful canvas of 16th-century Italy. [...] The Scarlet City is rich historical
fiction written with panache.’ Al in 1954 was er een vertaling in het Engels verschenen bij
McGraw-Hill Publishing Company Limited in Londen.
Omslag Julia Anderson. Collectie Hella S. Haasse
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In het schriftje waarin Haasse tijdens haar studie-tijd de aantekeningen van het college Zweeds
noteerde, begon zij jaren later aan de historische roman De scharlaken stad (1952). In korte
bewoordingen noteert zij een deel van de plot van de roman. Onder het collegedictaat werd een
radicale streep gezet.
Collectie Letterkundig Museum

[bijna halverwege de pagina:] Tullia is verliefd op G.[iovanni] B.[orgia]/
Giulia ziet hier niet veel in, & kan geen zekerheid krijgen/ over G.B.'s
fortuin, en bovendien Tullia moet geen amant/ de coeur hebben, dat zou
iemand met haar aard teveel/ in beslag nemen. P.[ietro] A.[retino] wil
de zaak toch in orde brengen/ (G.B. wordt er financieel beter op sinds
hij in Morone's/ gevolg is) maar dan moet T.[ullia]/ G.B. zien te bewegen
informaties/ te winnen over de ware aard van het contact Morone-/
Pescara. (De inlichtingen van Strozzi voldoen P.A. niet,/ te eenzijdig van
standpunt patriot-/ ten!) Hij prik-
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kelt Tullias jalouzie door te vertellen dat/ B.[orgia] Vittoria C.[olonna]
bewondert./ Brengt G.B. voor één ontmoeting/ naar Tullia (einde eerste
hoofdstuk Tullia!) T. komt juist van het dak met gouden haar./ In gesprek
G.B.-P.A. zegt P.A. nog (als de/ bloedschande Cesare-Lucrezia ter sprake
komt): Giulia Ferrarese, de moeder van Tullia, weet er waarschijnlijk
méér/ van, die was zelf vaak aan het hof v.d. Borgias en heeft/ ze in hun
‘dessous’ gekend. Daarom gaat G.B. toch weer naar Tullia!/ Giulia zegt
tegen G.B.: Lucrezia verzorgde óók zo haar/ haren, beroemd haar,
gevaarlijk haar. Strozzi/ (verwant van Tullia's minnaar) de pos-/ tillon
d'amour tussen L.[ucrezia] en Bembo is vermoord omdat hij/ een lok
van dat haar had overgebracht aan B.[embo]. Deze mede-/ delingen
prikkelen G.B. weer. Zonderling hartstocht gevoel voor/ die verdwenen
Lucrezia van vroeger. Hij bemint T. s'nachts/ voor haar haren (die hem
een illusie van L. geven) en jasmijngeur/ In de ochtend haat hij haar
omdat hij zich bewust wordt van het in-/ cestueuze element in zijn
neigingen. Ben ik dan tot op de kern/ / [bedorven, wat bezielt mij
eigenlijk?]
haar gedichten bijna goddelijke status heeft verleend, bezint zich op de macht van
het woord en doorziet de problematische kanten daarvan; de courtisane Tullia schenkt
haar lichaam aan wie dat kopen kan, maar blijft haar droom van belangeloze liefde
trouw. Wat hen van Giovanni onderscheidt, is dat zij inzicht verwerven in hun eigen
innerlijk en kunnen veranderen, en zich daardoor staande kunnen houden in een
wereld die naar de afgrond lijkt af te glijden. Thematisch gezien zijn er dus
overeenkomsten tussen Het woud der verwachting en De scharlaken stad: beide
romans gaan over identiteit en creativiteit; een belangrijk verschil is dat in de eerste
roman de berusting, de zelfaanvaarding, het zich willen schikken in het lot centraal
staan, terwijl de tweede roman laat zien dat wie zijn verleden niet goed kent, geen
toekomst heeft en dat waarachtige creativiteit berust op een vermogen tot adaptatie
en metamorfose.

Eindnoten:
14 Die relatie met de eigen tijd, c.q. het onmiddellijke verleden, werd bij voorbeeld opgemerkt
door de criticus C.J.E. Dinaux (Haarlems Dagblad, 27 juli 1953): ‘Het is waarschijnlijk juist
dit parallellisme tussen het “nu” en dat “vroeger” geweest dat de auteur déze historische periode
[...] tot stof van haar Scharlaken stad heeft doen kiezen.’

Polyperspectivische structuur
Niet alleen inhoudelijk, ook verteltechnisch betekent De scharlaken stad een
vernieuwing. Sloot Haasse in 1949 nog aan bij de traditionele vertelwijze van wat
wel heet ‘the Olympian point-of-view’, waarbij zij van buiten af haar personages
beschreef, in De scharlaken stad gebruikt ze een veelheid van narratieve technieken:
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de dagboekvorm bij Giovanni Borgia; de briefwisseling bij Machiavelli en
Guiccardini, de dialoog tussen Aretino en Borgia; de interne monoloog bij Vittoria
Colonna; de personale vertelwijze bij Michelangelo en de auctoriale bij Tullia
d'Aragona. Met zijn polyperspectivische structuur wijst de roman vooruit naar Een
nieuwer testament, waarin deze verschillende technieken ook gebruikt worden, maar
in elkaar overlopen zonder de scheiding die Haasse in haar tweede roman nog per
hoofdstuk aanbrengt.
Er is nog een manier om de overeenkomsten en de verschillen tussen de drie
romans aan te duiden. Waar ze in overeenkomen is dat ze alle drie een protagonist
hebben die zich bezighoudt met de drieledige vraag: ‘Wie ben ik? Waar kom ik
vandaan? Waar ga ik heen?’ Het beeld dat voor dit levenspad wordt gekozen, is per
roman verschillend. In Het woud der verwachting is het in de titel aangegeven: het
leven is een verwachtingsvolle tocht door een donker, raadselachtig woud.15 Op een
aantal belangrijke momenten in de roman komt deze beeldspraak voor en op de
laatste bladzij, die de dood van Orléans weergeeft, blijkt dat de verlichting zich
voordoet aan het eind van de tocht, verlichting in de dubbele zin van het woord. De
eerste keer dat de lineaire lezer de metafoor aantreft, is in het motto dat de romantekst
voorafgaat; het is een gedicht van Charles d'Orléans dat zo begint:
En la forest de longue Attente
chevauchant par divers sentiers
m'en voys, ceste année présente
où voyage de Desiriers.
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In het Woud van Lang Verwachten
te paard op pad, dolenderwijs,
zie ik mijzelf dit jaar bij machte
tot Verlangens' verre reis.

In de romantekst blijkt deze beeldspraak overigens niet van Charles, maar van zijn
vader Louis te stammen, die zegt: ‘Vindt u niet dat het er veel op lijkt alsof wij allen
[...] verdwaald zijn in een nachtelijk bos, vol wolven en sluwe vossen? De duisternis
bergt talloze gevaren, wij zijn aan ons zelf overgelaten, zonder beschermend
fakkellicht. [...] Wij zijn verloren in het Woud van Lang Verwachten, een wildernis,
zonder uitzicht [...]’ (Het woud der verwachting, p. 113-114) Het is duidelijk dat de
vorm van de roman nauw samenhangt met de hier verwoorde visie op het leven: de
structuur is rechtlijnig, horizontaal zou men ook kunnen zeggen, ze vertoont in ieder
geval niet de grillige draaiingen, die voor de latere romans van Hella Haasse zo
typerend zijn geworden; wat aan het begin, het midden en het eind ‘hoort’, staat er
ook.
In De scharlaken stad zijn er op zijn minst twee metaforen die in dit verband van
belang zijn. In de eerste plaats die welke betrekking heeft op de levenssituatie van
Giovanni Borgia. De kwikzilverachtige Aretino, die zich in Rome als een vis in het
water voelt, doorziet de uitzichtloosheid van de jonge Borgia heel goed. In de
volgende passage, voorkomend in de eerste dialoog tussen beiden, karakteriseert hij
Giovanni's positie als volgt: ‘Ah, ah! U wilt een loopje met mij nemen, messer.
Figuurlijk gesproken krijgt u me niet, letterlijk gesproken ben ik er voor te vinden.
Deze kant uit, rechtsaf, struikel niet, om de hoek zijn een paar verraderlijke treden.
Ik kan merken, dat u nog niet volkomen thuis bent in de pontificale doolhof, messer
Giovanni Borgia.’ (De scharlaken stad, p. 29, cursivering RvdP) In de tweede dialoog,
die in een aantal opzichten de eerste spiegelt, legt Aretino zijn eigen levensopvatting
ook in een metafoor neer. Hij doet dat aan het slot: ‘Rangschik eerst je kaarten, bekijk
rustig het spel dat je in handen houdt, messer Giovanni. Het is nog vroeg, wij hebben
tijd genoeg. Bij Tullia wordt het pas amusant als de kaarsen aangestoken zijn. Zal
ik bieden? Wat is een eerzuchtige anders dan een speler, Borgia, een
speler-in-het-groot, en de wereld zijn kaartspel?’ (De scharlaken stad, p. 163)
Vooral die laatste woorden krijgen al gauw extra betekenis, als men denkt aan het
boek (half autobiografie, half essay) dat Hella Haasse vrijwel direct na De scharlaken
stad zou schrijven: Zelfportret als legkaart (1954). Ik meen dat in beide gevallen de
mogelijkheid zich voordoet van poëticale duiding van de kaartmetafoor: in het essay
legt de schrijfster steeds nieuwe stukjes van een legpuzzel bij, waardoor geleidelijk
zicht komt op een geheel (al zal de puzzel misschien nooit afkomen); haar
werkzaamheden in de roman zijn die van de kaartspeelster die telkens een troef op
tafel legt. Of de lezer zich eveneens een kaartspeler voelt en zijn materiaal herschikken
en vervolgens ‘uitspelen’ kan, dan wel, zoals de protagonist, verdwaalt in een doolhof,
hangt sterk af van diens literaire geverseerdheid en bereidheid zich geestelijk in te
spannen.
Zowel thematisch als narratologisch is Een nieuwer testament nog weer
geraffineerder dan De scharlaken stad. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de
keuze van de metafoor voor de levensreis die we erin aantreffen. Een manier om het
handelingsverloop van de roman aan te duiden is de kenschets dat de wegen van de
hoofdfiguren elkaar na lange tijd weer kruisen, met een tegengestelde afloop voor
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beiden: de machthebber Hadrianus wijdt zich ten dode, de ex-balling Claudianus
wordt het leven geschonken. Die wisselingen van kansen in het leven worden, dunkt
me, gesymboliseerd door het wit-zwarte mozaïek van de vloer in de rechtszaal, waar
de handeling begint en eindigt. Dat mozaïek vertoont meander-motieven en dat dit
ook een afspiegeling is van de roman, is al betoogd.

Eindnoten:
15 De metafoor is bekend geworden door Dantes Divina Commedia, maar heeft klassieke wortels.
Overigens wordt Louis d'Orléans in de roman voor zijn vergelijking geïnspireerd door een
muurschildering, ‘waarop een jachtstoet voorkomt, in een donker woud, omgeven door wolven
en herten en wilde dieren’. (p. 113)
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Labyrinten
In 1962 publiceerde Hella Haasse in het tijdschrift Ruimte een essay getiteld ‘In een
grot’, dat zij opnam in de bundel Leestekens (1965). Ik citeer hieruit de volgende
passage: ‘In de oudste godsdienstige rituelen heeft het bewustzijn van verandering,
metamorfose, altijd een grote rol gespeeld. Het moeizaam zoeken naar het beslissende
punt, de lange zwerftocht, nodig om tot de inwijding te geraken, werd van noordwest
Europa tot in de Indonesische archipel toe, van de Baskische kusten tot diep in
Klein-Azië, misschien ook in China en Zuid-Amerika, symbolisch uitgedrukt in
meander- en spiraalvormen, in “labyrinthen”. Dolen door een labyrinth, het teken
bij uitstek van de bewustwording die aan de verandering voorafgaat, van de afdaling
in het eigen innerlijk vóór het herboren worden in een nieuwe werkelijkheid. Het
lijkt mij geen toeval, dat deze symboliek, eeuwen lang verdrongen of voortlevend
in andere vormen, weer opduikt in een tijd als de onze.’ (Leestekens, p.173-174)
Dat labyrint-motief kwam overigens al eerder voor in haar werk.16 Het speelt een
duidelijke rol in de roman De ingewijden. (1957), die voor een belangrijk deel op
Kreta is gesitueerd. In het in 1963 gepubliceerde (maar eerder geschreven) toneelstuk
Een draad in het donker is het Kretenzische labyrint zelfs het hoofdthema: de draad
is die van Ariadne, die Theseus van de dood redt, maar hem niet zo ver krijgt dat hij
de fabel van de Minotaurus - in het stuk van Haasse bestaat dit monster niet! - uit de
wereld helpt. Door niet mee te willen doen aan het machtsspel verliest zij Theseus,
maar behoudt zij haar integriteit en zelfrespect.
In 1968 verscheen een klein maar opvallend boek: De tuinen van Bomarzo. Het
is in de eerste plaats bijzonder omdat het genre ervan niet gemakkelijk valt te bepalen.
Het begint als een reisverslag, een stuk autobiografie, over een bezoek van Hella
Haasse aan deze uit de renaissance daterende beeldenrijke tuinen, die in Umbrië
liggen, bij het plaatsje Viterbo. Vervolgens wordt het essay-karakter sterker, als de
schrijfster ingaat op het grondplan van de tuinen: een labyrint. Intrigerend is de vraag
wie de architect is van dit ‘parco dei mostri’ en wat hij met de beelden in de tuinen
heeft willen uitdrukken. Hier wordt Haasse een historische detective, die allerlei
hypothesen omtrent de identiteit van deze nieuwe Daedalus de revue laat passeren.
Haar belangrijkste kandidaat is Orsino Orsini, een briljant maar ‘geplaagd’ man, die
zijn ervaringen heeft getransponeerd in een eigen labyrint - er schuilt dus een poëticaal
element in de roman, die niet alleen door zijn inhoud, maar ook door zijn vorm een
logische afsluiting is van haar vroege historische romans. Misschien wel nergens zo
duidelijk als aan het slot van dit boek geeft zij aan wat haar tot het onderzoeken van
het verleden drijft: ‘Vlucht in het verleden? Ik
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Aankondigingsaffiche van een door Haasse te houden voordracht over ‘Historie en Auteur’ in
Mechelen op 31 maart 1953. De schrijfster had toen reeds twee historische romans op haar
naam staan: Het woud der verwachting (1949) en De scharlaken stad (1952).
Collectie Hella S. Haasse
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Eerste vel van het typoscript met correcties in pen van ‘Labyrinten’, dat opgenomen werd in
Dát was nog eens lezen! 40 auteurs over boeken uit hun kinderjaren (1972). Haasse zegt hierin
dat zij tijdens haar kinderjaren het boek Naar het middelpunt der aarde (1864) van Jules Verne
het meest fascinerend vond van al wat zij las. ‘[...] de heimelijke opwinding van het doordringen
in nooit betreden grotten en labyrinten in het binnenste van de aarde, een avontuur dat niet
alleen voor primitieven, kinderen en speleologen onweerstaanbaar is, maar dat, geloof ik, in
ieder mens complexe gevoelens van huiver en lust wakkerroept.’
Collectie Querido

weet niet waar het heden ophoudt en het verleden begint. Niets is ooit geheel voorbij.
De geschiedenis kan op duizend manieren geschreven en herschreven worden.
Verborgen onder de oppervlakte van het geijkte beeld der historie, in de diepte, de
massa van dat ontzaglijke materiaal, liggen, nog nooit “gezien”, de verbindingspunten
van andere beelden met een ander perspectief en volstrekt andere vormen en
afmetingen.’

Eindnoten:
16 In het genoemde opstel geeft zij ook voorbeelden van teksten van moderne auteurs bij wie het
labyrint een belangrijk symbool is, zonder haar eigen werk te noemen. Dat doet zij wel in het
artikel ‘Rondom een mythe (een mini-verkenning)’, opgenomen in de bundel van M.A. Wes
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(red.), Van Parthenon tot Maagdenhuis, Amsterdam 1985, p. 171-187. Een nog recentere
bijdrage aan de labyrintstudie: Harald Hendrix, ‘Metamorfoses van het labyrint’, in: De Revisor
18, 1991, nr. 5, p. 2-12, met opgave van literatuur.
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1969-1980

Bij de opening van de tentoonstelling over het literaire tijdschrift Forum (1931-1935) ter
gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het Letterkundig Museum in het Gemeentemuseum
in Den Haag, 12 december 1969. Links van Haasse de schrijfster Beb Vuyk en haar echtgenoot
Fernand de Willigen, rechts Gerrit Borgers, toenmalig hoofdconservator van het Letterkundig
Museum. ‘Denk ik aan Forum,’ schrijf Haasse in Krassen op een rots (p. 24), ‘dan komt me
onwillekeurig het beeld voor de geest van het zwembad Tjikini in het voormalige Batavia. Het
is, alsof ik weer de sterke chloorlucht ruik van het water, een tegelijkertijd zuiverende en
irriterende geur. Ik zie in gedachten de krinkelende schaduwen op de betegelde bodem van het
bad. Het is 1935, ik ben zeventien jaar. [...] Jeugdsentiment bevangt me niet in die mate, dat ik
zou willen beweren dat al onze discussies van heilige ernst getuigden, of zich op een constant
hoog niveau bewogen. Maar als ze serieus waren, kwam Forum, of liever gezegd, een heel pakket
van vraagstukken en denkbeelden, die voor ons gevoel door dat begrip “Forum”
vertegenwoordigd schenen te worden, waarmee we via de litteratuurlessen (wij hadden in die
tijd een nog jonge, zélf geïnteresseerde leraar) en de schoolbibliotheek in aanraking waren
gekomen, regelmatig in die gesprekken voor.’
Collectie Letterkundig Museum

Buitengewone ledenvergadering en discussieavond van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in het Tropenmuseum te Amsterdam over ‘Schrijvers en Politiek’, 9 april 1970.
Op de foto een gedeelte van het forum. V.l.n.r. Godfried Bomans, Hella Haasse, voorzitter prof.
H.A. Gomperts, Harry Mulisch en Willem Brandt. Niet te zien zijn de Vlaamse forumleden
Fernand Auwera, Herman Claeys en Eugène van Itterbeek. Uitgangspunt van de discussie
vormde de vraag ‘Moeten schrijvers politiek geëngageerd zijn en zo ja, moet het in hun werk
tot uiting komen’. De discussie was bedroevend, volgens de journalist van Het Parool (10 april
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1970), die de volgende dag verslag deed van de avond: ‘Via Vietnam, Cuba, Indonesië, de Griekse
kolonels, Rusland, de produktieverhoudingen en de zeehondenjacht in Canada, belandde de
vergadering bij de pauze [...].’
Foto A. van den Heuvel. Collectie ANP, Amsterdam
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Voor- en achterzijde van een correspondentiekaart aan Mieke Vestdijk, d.d. 24 maart 1971,
waarin Haasse haar deelneming betuigt met het verlies van haar echtgenoot Simon Vestdijk,
die op 23 maart 1971 was overleden. Het jaar daarvoor was Tweemaal Vestdijk (1970) uitgekomen
met twee essays over het werk van Vestdijk die eerder werden opgenomen in Haasses essaybundel
Leestekens (1965).
Collectie Letterkundig Museum

Voor- en achterzijde van een correspondentiekaart aan Mieke Vestdijk, d.d. 24 maart 1971,
waarin Haasse haar deelneming betuigt met het verlies van haar echtgenoot Simon Vestdijk,
die op 23 maart 1971 was overleden. Het jaar daarvoor was Tweemaal Vestdijk (1970) uitgekomen
met twee essays over het werk van Vestdijk die eerder werden opgenomen in Haasses essaybundel
Leestekens (1965).
Collectie Letterkundig Museum

Den Haag, 24-3-'71/ Zeer geachte mevrouw Vestdijk,/ Hoewel ik Simon
Vestdijk nauwelijks persoonlijk/ heb gekend (mijn enige ontmoeting met
hem/ was die ter gelegenheid van zijn zeventigste/ verjaardag in het
Letterkundig Museum in/ Den Haag, waar ik toen ook aan U ben/
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voorgesteld) heeft zijn werk - zoals U waar-/ schijnlijk wel weet - voor
mij zeer veel be-// tekend. Door mij daar langdurig en intens/ in te
verdiepen, ben ik - meen ik - bepaalde/ aspecten van zijn zeer complexe
wezen op/ het spoor gekomen - hetgeen mijn eigen ont-/ wikkeling
onherroepelijk heeft beïnvloed. Zijn/ dood onderga ik als een caesuur.
Uit respect/ heb ik nooit contact gezocht. Het is me nu een/ behoefte, U
mijn sympathie en deelneming/ te betuigen./ Van ganser harte,/ Uw
Hella S. Haasse
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Hella Haasse, samen met haar moeder en haar broer Wim Haasse, 1972. Haar broer is - voor
het eerst - even over uit Australië waar hij zich sinds 1950 samen met zijn gezin gevestigd heeft.
‘Mijn broer is voor mij stellig de meest onbekende van mijn allernaaste familieleden,’ schrijft
Haasse in Persoonsbewijs (p. 39).
Collectie Hella S Haasse

Voorbespreking van een interview met koningin Juliana ter gelegenheid van haar
vijfentwintigjarig jubileum als vorstin (1973), dat in het najaar van 1973 door de NCRV werd
uitgezonden. Geheel links A. Alberts, rechts van Haasse programmamaker Jan van Hillo en
prof. dr. P.J. Bouman. Zowel Alberts als Haasse trokken zich bij de voorbereidingen terug.
Collectie Hella S. Haasse
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Haasse woont de repetities bij van Geen bacchanalen dat door haar in de zomer van 1971 in
opdracht van De Nieuwe Komedie werd geschreven. Erik Plooyer (links) was verantwoordelijk
voor de regie. Op 10 december 1971 ging het stuk in het Haags Ontmoetingstheater in première.
Foto Ad van Gessel. Collectie Hella S. Haasse

Aankondigingsbiljet voor een lezing over Anna Blaman (1905-1960) in Brussel, 19 oktober 1972.
Een eerdere lezing van Haasse over Blaman werd in 1961 - samen met een lezing van Alfred
Kossmann over Blaman - uitgebracht door uitgeverij J.M. Meulenhoff ‘ter nagedachtenis aan
de schrijfster voor vrienden en relaties’.
Collectie Hella S. Haasse
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In de zomer van 1976 bezoekt Hella Haasse, samen met haar jongste dochter Marijn en Marijns
echtgenoot, Indonesië opnieuw. Hier zitten zij in een waroeng in Yogyakarta. ‘Ik heb, na een
laatste bezoek aan Java, in 1976, mijzelf iedere vorm van tempo doe-loe-heimwee verboden,’
schrijft zij in Een handvol achtergrond (p. 164).
Collectie Hella S. Haasse
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Zelfportret, 1979. Potlood, 23 cm × 23,5 cm.
Collectie Letterkundig Museum

Begeleidend briefje van Haasse aan de redactie van De Revisor, die een groot aantal auteurs
had verzocht een zelfportret te tekenen, d.d. 23 november 79. Het portret werd gepubliceerd
in het boekje Schrijvers tekenen zichzelf (1980), een verzameling van 138 schrijverszelfportretten
ingeleid door S. Carmiggelt.
Collectie Letterkundig Museum

Aan de Redaktie van/ ‘De Revisor’/ 23 nov. '79/ Geachte Redaktie,/ Met
behulp van kunstig opgestelde spiegels ben/ ik er tenslotte in geslaagd
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een min of meer/ gelijkend ‘zelfportret’ te produceren./ Ik zie geen/ kans
er méér van te maken!/ Met vriendelijke groet,/ Hella S. Haasse./
Mozartlaan 67/ Den Haag 2555 JD
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Bij de presentatie van Hella S. Haasses ontmoeting met de computer. Poging tot literairkritische
analyse van De verborgen bron op grond van de automatische behandeling van de tekst, een studie
van Marc Geerinck (geheel links), Leuven 1976. Naast hem zijn begeleider, prof. dr. R. Henrard.
Geerinck schrijft in de verantwoording - nogal verwarrend in de pluralis majestatis: ‘Wij doen
in hoofdzaak aan literaire kritiek en gaan na in hoever concordanties en frekwentielijsten
behulpzaam zijn bij de interpretatie van een literaire tekst. Daar wij slechts een benaderingswijze
experimenteren, hebben wij ons beperkt tot de interpretatie van de titel, die het hoofdmotief
van de novelle dekt; naar aanleiding hiervan wezen wij op verdere wenselijke onderzoekingen,
waarmee wij overigens een bescheiden aanvang maakten.’
Foto Pierre Gustin. Collectie Hella S. Haasse

Op 7 februari 1978 wordt door de NOS het programma Vanuit het heden uitgezonden, waarin
Haasse en Joan Craft (rechts), regisseuse van historische BBC-series, met elkaar discussiëren
over hun opvatting over de verwerking van geschiedenis. Het programma werd samengesteld
door Ank Muller, René Seegers, Wout Suyderhoud, Jean van de Velde en Leon de Winter, allen
ex-leerlingen van de Amsterdamse Filmacademie, waar Haasse in 1977 literatuurles gaf. Haasse
zegt in het programma: ‘Ik zou het liefst mijn vermogen om te formuleren in dienst stellen van
het verleden om te vertellen hoe de dingen zich hebben voltrokken. Het heden, je eigen leven,
kan je niet overzien omdat je er zelf nog deel van uitmaakt.’
Collectie Hella S. Haasse
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Nelleke Noordervliet
‘Niets is ooit geheel voorbij’
Over het latere historische werk van Hella S.
Haasse
Wanneer gesproken wordt over de ‘latere historische romans’ van Hella Haasse, is
dat een aanduiding die eerder voortkomt uit haar status als romanschrijfster dan uit
de werken zelf. Was zij van huis uit historica, dan zou niemand op het idee komen
die boeken romans te noemen. Wel zouden haar collega-historici de wenkbrauwen
hebben gefronst bij sommige beschrijvingen, interpretaties en ingrepen, maar de
wetenschappelijke zorgvuldigheid bij de verzameling en interpretatie van het materiaal
zouden niet zijn betwist. Maar zo min als het aangaat de ‘latere historische werken’
louter te bestempelen als ‘romans’, zo min is het juist of wenselijk ze als
geschiedschrijving in de gangbare betekenis van het woord te zien. Ze bevinden zich
in een gebied tussen werkelijkheid en fictie en verenigen de voordelen ervan, maar
plaatsen zich daardoor ook buiten de jurisdictie van beide domeinen. De betere
literaire werken ontsnappen nu eenmaal aan de conventies, waartoe ook een ‘genre’
behoort.
Literaire critici hebben zich en masse beziggehouden met de bepaling van het
karakter van Hella Haasses latere historische werk. De criticus van het Utrechts
Nieuwsblad is naar aanleiding van De groten der aarde (1981) het eerlijkst.1 Hij zit
met de vraag ‘hoe je deze boeken nu moet beoordelen, dat wil zeggen van welke
criteria je uit moet gaan’. Vele critici brengen het boek dat zij bespreken onder aan
de hand van wat zij kenmerken van de roman, de biografie, of geschiedschrijving
achten, en evalueren vervolgens, voorzichtig, want de meeste critici voelen zich op
glad ijs.
Niet alleen de literaire kritiek tracht een afbakening te vinden tussen verschillende
genres, ook de geschiedwetenschap is geïnteresseerd in het beschrijven van kenmerken
die de historische ‘vertelling’ onderscheiden van de literaire. De historicus Ankersmit
is een van de vertegenwoordigers in Nederland van het narrativisme, de stroming in
de geschiedwetenschap die zich bezighoudt met de manier waarop het verleden
‘verteld’ wordt. De beoefening van de geschiedenis heeft veel weg van een kunst en
een kunstenaar kan heel wel zinvolle inzichten in het verleden verschaffen. Ankersmit
merkt in Narrative logic (1981)2 ter onderscheiding
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van beiden op dat de historicus interpretaties ontwikkelt, terwijl de romancier ze
toepast op het verleden. Een geschiedverhaal is een voorstel voor een point-of-view.
Een literair werk vertelt vanuit een point-of-view. Uit dat standpunt zou licht een
afhankelijkheidsrelatie kunnen worden afgeleid: de schrijver kan pas aan de slag als
de historicus zijn werk heeft gedaan en hij zal niets bijdragen aan de theorie. Ook
zou het impliceren dat een historicus nooit kennis toepast en daarbij literaire middelen
inzet. Hoewel Ankersmit duidelijk maakt dat er vele combinaties mogelijk zijn,
bestaat bij hem klaarblijkelijk de behoefte een nulpunt te construeren op de schaal
tussen werkelijkheid en fictie, waarmee de bokken van de schapen te scheiden zijn.
Als typisch voorbeeld van de wisselwerking tussen ontwikkeling en toepassing van
historische interpretaties bij één auteur kan het latere historische werk van Hella
Haasse gelden. Een bespreking ervan draagt dan ook onvermijdelijk het karakter van
een speurtocht naar de sporen van die wisselwerking.

Eindnoten:
1 Wim J. Simons in: Utrechts Nieuwsblad, 4 maart 1982.
2 F. Ankersmit, Narrative Logic: a semantic analysis of the historian's language, Meppel 1981.

De tuinen van Bomarzo
De tuinen van Bomarzo werd bij gebrek aan een betere definitie door sommige critici
bij het verschijnen in 1968 een essay genoemd, andere noemden het na ampele
overwegingen een roman, de criticus van De Groene Amsterdammer repte zelfs van
een degelijke dissertatie.3 Het boek gaat enigszins schuil achter het andere werk, het
heeft minder aandacht gekregen dan het verdient en is ook niet zo vaak herdrukt.
Dat maakt het niet minder belangwekkend, integendeel: het is als het ware een
verborgen scharnier, dat het voorafgaande met het volgende verbindt, maar de delen
ook van elkaar scheidt.
Het werk van Hella Haasse tot aan De tuinen van Bomarzo is een zoektocht naar
de drijfveren van mensen. De schrijfster vereenzelvigt zich, ongeacht de periode
waarin het verhaal speelt, met haar personages, zij zoekt de identificatie, de inleving,
het begrip, en twijfelt niet aan de mogelijkheid daartoe. Er is nauwelijks afstand
tussen auteur, verhaal en lezer; ze trekken gezamenlijk op in innige verstandhouding.
In De tuinen van Bomarzo is de schrijfster net als in haar autobiografische
Zelfportret als legkaart (1954) en Persoonsbewijs (1967) als persoon aanwezig,
hoewel de lezer lange tijd kan geloven dat de ‘ik’ een personage is, een feit dat niet
zonder betekenis is, omdat het een beslissing over de leeswijze (werkelijkheid of
fictie?) uitstelt. Oude onderwerpen en thema's keren weer: Italië tijdens de renaissance,
het leven als een labyrint, de verborgen samenhang der dingen zichtbaar gemaakt
door de ontdekkingsreis van het schrijven, de (on)kenbaarheid van de geschiedenis.
Zij komen aan de orde in een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de huidige
staat van ‘monsterlijke’ beelden in een bosachtige tuin bij het plaatsje Bomarzo. In
de manier waarop Hella Haasse de thema's aansnijdt en haar bronnen gebruikt,
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verdwijnt de zekerheid van het contact met het verleden en verschijnt de speculatie.
‘Zou kunnen’, ‘wellicht’, ‘naar wordt aangenomen’, ‘men zegt’, ‘het is heel goed
mogelijk’, ‘waarschijnlijk’, ‘men kan zich indenken’ doorrijgen het betoog met
twijfel. Juist die twijfel klinkt authentiek en is het subtiele middel
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Achterkant van een prentbriefkaart [zomer 1964] aan Tine van Buul en Reinold Kuipers van
uitgeverij Querido. Op 5 augustus 1964 bezoekt Haasse met haar echtgenoot de beeldentuin bij
het dorp Bomarzo (Italië). In De tuinen van Bomarzo (p. 9) schrijft zij: ‘Ik wilde naar Bomarzo.
Wat ik daar hoopte te vinden, had ik niet kunnen zeggen, maar ik had die tuinen nodig, al wist
ik niet hoe en waarom.’
Collectie Querido

Beste Tine en Reinold,/ Met deze bijzonder indrukwekken-/ de tempel
hebben we het zuidelijk-/ ste punt van onze reis bereikt - óók/ een
keer-punt, want helaas moeten we overmorgen aan de terugtocht be-/
ginnen! We hopen de route langs/ Losone te kunnen nemen, zodat we/
Alice [van Nahuys] & Fred [von Eugen] nog even zullen zien. Ik/ ben
ook in Bomarzo geweest!/ [Echtgenoot Jan vervolgt:] Daar hebben wij
vele monsters (in/ steet) gezien, waarvan Hella's verbeel-/ ding nu is
bevrijd! Dat zal in de toekomst/ wel blijken. Wij hopen jullie over niet
te/ lange tijd weer eens te spreken./ Hartelijke groeten van ons beiden,/
Hella & Jan
waarmee zij de lezer overhaalt tot haar zienswijze: Orsino Orsini is de bedenker van
de beelden. Die visie wordt overigens niet door historici gedeeld.
Aan het slot schrijft zij: ‘Vlucht in het verleden? Ik weet niet waar het heden
ophoudt en het verleden begint. Niets is ooit geheel voorbij. De geschiedenis kan op
duizend manieren geschreven en herschreven worden. Verborgen onder de oppervlakte
van het geijkte beeld der historie, in de diepte, de massa van dat ontzaglijke materiaal,
liggen, nog nooit “gezien”, de verbindingspunten van andere beelden met een ander
perspectief en volstrekt andere vormen en afmetingen. [...] Heb ik het verleden geweld
aangedaan, mensen en feiten vervormd naar mijn eigen beeld, kortom mijn dromen
van doolhoven en tuinen geprojecteerd in tijdperken en problemen, die mij altijd al
geboeid hebben en mij waarschijnlijk bij voortduring bezig zullen houden? Het
labyrint, de edelen in de Italiaanse renaissance, Bomarzo, een oude, oude strijd om
voorstellingen van gezag, die tot in onze dagen voortduurt: een fictieve samenhang?’
(De tuinen van Bomarzo, p. 140)
De werkelijkheid, waarin heden en verleden samenvallen, is een oneindige
hoeveelheid mogelijke verhalen, waarvan zij er één heeft verteld; haar zorg over de
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mate waarin zij haar eigen oordeel aan de geschiedenis heeft opgedrongen, lijkt een
oprechte vraag naar de legitimiteit van die projectie, maar die wordt weer verdrongen
door het retorische element in de laatste vraag. Het is haar goed recht eigenwijs te
zijn en bovendien: de samenhang bestaat, enkel en alleen omdat zíj hem heeft gezien
en opgediept van onder ‘de oppervlakte van het geijkte beeld der historie’.
De tegenspraak tussen de principiële onkenbaarheid van het verleden en de
samenhang die in de
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diepte vermoed, maar nooit bewezen kan worden, en de noodzaak de verbeelding
los te laten op de schaarse feiten om die samenhang te onthullen maken van De tuinen
van Bomarzo het verhaal van de verhouding tussen het subject en de ongrijpbare
(historische) werkelijkheid. Niet voor niets begint het boek met een relaas over
dromen.

Eindnoten:
3 De Groene Amsterdammer, 3 mei 1969.

Een gevaarlijke verhouding
Na De tuinen van Bomarzo waagt Hella Haasse zich opnieuw aan een opvallend
experiment, waarin zij de relatie tussen het ‘ik’ en het verleden onderzoekt en een
spel speelt met tijd en werkelijkheid. Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse
brieven (1976) wordt gepresenteerd als correspondentie tussen twee vrouwen en
draagt dus het waarmerk van echtheid. Mensen schrijven brieven aan elkaar en de
publikatie van een bestaande briefwisseling is heel gebruikelijk. Maar in de achttiende
eeuw was een gefingeerde correspondentie lange tijd de voornaamste vorm van de
roman. Doel was de werkelijkheid zo goed mogelijk te imiteren om de
geloofwaardigheid van het verhaal te verhogen, terwijl de auteur een uitgelezen
gelegenheid had gebeurtenissen en personages vanuit verschillende gezichtspunten
te beschrijven. De maximale schijn van authenticiteit voor de maximale verbeelding.
In Een gevaarlijke verhouding is echter iets merkwaardigs aan de hand met de
correspondenten: zij leven in verschillende tijden, bovendien is een van beiden een
in de werkelijkheid bestaand mens en de ander niet, die is dat ook nooit geweest.
Doordat er geen afstand is tussen de ‘ik’ van de ene helft van de brieven en de
schrijfster wordt aan het fictieve karakter van de correspondentie geknabbeld. De
andere correspondente is daarentegen een produkt van de verbeelding, en nog wel
de verbeelding van een ander: zij is madame de Merteuil uit de achttiende-eeuwse
briefroman Les liaisons dangereuses (1782) van Choderlos de Laclos. Zoals de
graficus M.C. Escher op het platte vlak van een tekening hagedissen schijnbaar reliëf
geeft en ze dan weer terug laat kruipen in twee dimensies, een tekening in een
tekening, zo heeft Hella Haasse van een romanfiguur een historische figuur gemaakt,
alsof zij buiten de bladzijden van het boek kon bestaan. Daarin treedt zij de regels
van fictie met voeten. Madame de Merteuil krijgt een merkwaardige halfechte status.
In Een gevaarlijke verhouding wordt fictie behandeld als werkelijkheid. Het is een
omkering van het procédé in De tuinen van Bomarzo, waarin de fictieve kant van de
werkelijkheid juist werd benadrukt. In beide boeken is de ‘ik’ aanwezig als onder-
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deel van en deelnemer aan het verhaal en speelt ze met tijd en werkelijkheid.
Daarna lijkt er een breuk ontstaan. In de volgende werken met een historisch
onderwerp, waarvan de Bentinck-boeken en het levensverhaal van Van der Capellen
tot den Pol de belangrijkste zijn, zijn twijfel en spel verdwenen, maar keert Hella
Haasse niet terug tot de vorm van haar vroege historische werk. De persoon van de
schrijver gaat schuil achter een onpersoonlijke vertelinstantie, die alleen waar nodig
en dan nog uiterst discreet de ziel van de personages ontleedt, alsof zij zich niet meer
op de voorgrond wil plaatsen, alsof haar persoonlijke verhouding tot de stof niet
meer belangrijk is, alsof zij haar problemen met de kenbaarheid van het verleden zo
niet heeft opgelost dan toch even laat voor wat ze zijn. Het gebruik van authentieke
documenten als bron en als citaat dringt de verbeeldingskracht en het
inlevingsvermogen schijnbaar naar het tweede plan. Fictionele middelen worden
alleen te hulp geroepen als de bronnen het af laten weten. De ondertitels: ‘een ware
geschiedenis’, ‘een geschiedverhaal’, ‘kroniek van een leven’ zijn programmatisch.

Mevrouw Bentinck
Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter, een ware geschiedenis (1978)
is de eerste van de drie. De hele titel is volgens een achttiende-eeuwse romanconventie
samengesteld, net als die van Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven:
vermeld wordt wie of wat het is en waarover het gaat. De toelichting op de titel, ‘een
ware geschiedenis’, is een bekende paradox om fictie aan te kondigen. Door de
waarheid van de geschiedenis te benadrukken wordt de lezer opgeroepen zijn
‘ongeloof op te schorten’.
Maar de inhoud van de eerste alinea confronteert de lezer met de andere,
programmatische betekenis. Zo men al twijfelen mag aan de waarheid van een
geschiedenis, dan niet in dit geval. ‘Hoe begint men een ware geschiedenis, zonder
dat die ogenblikkelijk aan geloofwaardigheid inboet, ja, zonder dat feiten in fictie
veranderen? Het echt gebeurde, maar ongrijpbare verleden krijgt immers als vanzelf
de kleuren van de sage.’ (Mevrouw Bentinck, p. 9) Een echo van het slot van De
tuinen van Bomarzo: ‘Heb ik het verleden geweld aangedaan, mensen en feiten
vervormd naar mijn eigen beeld [...]?’ (p. 140) Voordat Hella Haasse het verhaal
daadwerkelijk begint met de sprookjesachtige inleiding ‘Er was dan’, maakt zij haar
bedoelingen duidelijk: geen dubbelzinnigheden, geen spel met fictie en werkelijkheid.
De lezer moet het volgende als werkelijkheid en niet als verbeelding aanvaarden.
Hij mag niet denken onder het mom van werkelijkheid fictie opgediend te
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Omslag van de eerste druk van Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter (1978)
met als motto het rouwdevies van het Huis Aldenburg: ‘Les morts sont vivants’. Achter in het
boek wordt een nauwkeurige verantwoording gegeven van de geraadpleegde archiefstukken.
Op het omslag Gezicht op de oranjerie van Sorghvliet door Jan van Cal. Sorghvliet - dat
tegenwoordig bekend staat als het Catshuis - werd door Willem Bentinck bewoond.
Omslag Ary Langbroek. Collectie Querido

krijgen, hoewel dat bijna ‘als vanzelf’ gaat, zoals Haasse in de eerste alinea zegt. Hij
mag niet concluderen dat de wetten van vertellen die elk verhaal en dus ook het
verhaal van een ware gebeurtenis regeren, de waarheid verplaatsen naar het rijk van
de verbeelding. Uit de vorm mogen geen gevolgtrekkingen voor de aard van de
inhoud worden gemaakt. Daarmee stelt zij dat er een verschil is tussen de waarheid
in fictie en de waarheid in historie. Een strijdpunt dat al dateert van Aristoteles, die
poëzie hoger stelde dan geschiedenis, omdat poëzie op een algemener niveau ware
uitspraken doet. Ankersmit betoogt dat het waarheidscriterium niet geschikt is om
literatuur en geschiedenis van elkaar te schei-
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Zelfportret van Charlotte Sophie von Aldenburg, ± 1729. Charlotte Sophie is ongeveer veertien
jaar oud als zij op verzoek van haar moeder, prinses Wilhelmine Marie von Aldenburg, dit
portret schrijft. Prinses Wilhelmine Marie von Aldenburg deed dit verzoek aan al haar naasten
en legde zo - puur uit liefhebberij - een grote verzameling portretten aan van familieleden,
bevriende bewoners, hogere beambten van haar echtgenoot, de predikant en de huisarts.
Charlotte Sophie was als derde aan de beurt. Haar portret werd opgenomen in Mevrouw Bentinck
of Onverenigbaarheid van karakter (p. 47).
Collectie Rijksarchief Gelderland, Arnhem. Familiearchief Bentinck inv.nr.622, nr.3

Zelfportret van Charlotte Sophie von Aldenburg, ± 1729. Charlotte Sophie is ongeveer veertien
jaar oud als zij op verzoek van haar moeder, prinses Wilhelmine Marie von Aldenburg, dit
portret schrijft. Prinses Wilhelmine Marie von Aldenburg deed dit verzoek aan al haar naasten
en legde zo - puur uit liefhebberij - een grote verzameling portretten aan van familieleden,
bevriende bewoners, hogere beambten van haar echtgenoot, de predikant en de huisarts.
Charlotte Sophie was als derde aan de beurt. Haar portret werd opgenomen in Mevrouw Bentinck
of Onverenigbaarheid van karakter (p. 47).
Collectie Rijksarchief Gelderland, Arnhem. Familiearchief Bentinck inv.nr.622, nr.3

Je ne sçai pourquoi j'entreprens de faire mon/ portrait. Je ne me connois
pas. S'il n'estoit/ question que du dehors, je n'aurois qu' à mettre/ un
miroir devant moy, pour me peindre fidelle-/ ment: mais il n'y a point
de miroir pour l'ame./ Je sçay bien ce que je feray, & vous le verrez dans/
un moment. Je me regarde donc, &/ je crois voir que quoi-que je ne sois
pas belle,/ j'ay un petit minois assez drole. C'est ma/ faute si je ne suis
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pas plus jolie. J'avois, diton,/ une tres belle bouche, à force de la mordre,
j'ay/ une lévre qu'on peut appeller une Lippe. Mes/ dens ne sont pas
belles, encore si j'en avois/ soin! J'ay le nez court & gros par le bout.
Mon/ front peut passer. Mes cheveux sont beaux &/ blonds, mais je n'en
ay pas beaucoup./ / J'ay les oreilles trop grandes. J'ay les yeux gris,/ ils
ne sont ni grands ni petits. Vous voyez que/ tous ces traits ne composent
pas un beau visage/ Cependant comme je ne fais qu'entrer dans ma 14.e
année, ce grand air de jeunesse fait qu'on/ peut me souffrir, surtout
quand je suis animée/ car il est encore vray que je suis naturellem[ent]/
pâle. A l'égard de ma taille, les uns disent/ que je suis assez grande pour
mon âge,/ les autres n'en conviennent pas. Je ne suis/ pas fort menuë,
mais je suis bien faite. Je/ marcherois bien si je voulois. La malheureuse/
habitude que j'ai prise de courrir, fait que je/ ne marche jamais. J'ay le
bras rond & les/ mains passables. Je suis forte, & quand je/ tiens quelcun,
il ne se depêtre pas aisem[ent] de/ moy. C'est assez parler de mon
extérieur. Le/ / principal est le dedans. Mais comme je me/ connois peu,
je vais vous dire ce qu'on dit de/ moy. Je commencerai par un trait
capable/ de prévenir assez en ma faveur, pour qu'on me fasse/ un peu
de grace sur le reste. C'est qu'on dit/ que j'ay le coeur bon, &
franchement je suis/ bien aise de le croire, cela fera le contrepoids/ de
mes mauvaises qualitez. Je ne manquerois/ pas d'esprit, si je pouvois le
cultiver, & je ne/ le puis pas parceque je ne le veux pas, car/ j'ay assez
d'occasions d'apprendre. J'ay la mémoire/ assez heureuse; la question
seroit de me mettre/ de bonnes choses dans la teste. J'ayme la lecture/
pourvû-que je ne la fasse pas moi-même. J'aime/ sur tout les livres
d'Histoire: Mais quand il/ faut que je lise, & que j'écrive moy-mesme,/
c'est un vray fardeau. Il n'y a raison qui m'y/ / puisse obliger, car j'ay
une opiniâtreté insuppor-/ table. On me dit assez souvent que j'ay
l'humeur/ indomptable & il faut passer condamnation./ J'ai l'esprit
contrariant, ce qui me rend/ désagréable dans la conversation. Quand
je/ veux quel-quechose, rien que l'autorité n'est/ capable de me l'oster
de la teste. On me dit tout/ cela, & s'il faut parler sincérement je crois
qu'on/ a raison. Je suis lasse de dire du/ mal de moy. Dieu me veuille
corriger &/ me rendre digne fille du plus honneste ho[mme]/ de pére, &
de la plus vertueuse mére qui fut/ jamais. Dieu me veüille faire son
Enfant./ Chartotte Sophie d'Aldenburg
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den. Hoe dan ook, ‘een ware geschiedenis’ geeft de schijn dat de gebeurtenissen
buiten de verbeelding van schrijver en lezer in een gebied van zekerheid en
controleerbaarheid hebben plaatsgevonden. De schrijver is niet meer dan een medium,
een bemiddelaar, hij laat zíén, de feiten spreken voor zichzelf. Zie ook het
onpersoonlijke ‘men’ in de eerste zin. Een onopgesmukte stijl moet bovendien de
garantie zijn voor de geloofwaardigheid van het vertelde, alsof literaire hoogstandjes
niet thuishoren in serieuze geschiedschrijving.
Waarom die aandacht vragen voor het verschil tussen fictie en werkelijkheid?
Zonder enig probleem zou de auteur de documenten op wetenschappelijk
verantwoorde wijze hebben kunnen presenteren, als diplomatische of kritische uitgave
met notenapparaat, register en bibliografie, en voorzien van een uitgebreide
introductie, en niemand zou hebben getwijfeld aan de ‘echtheid’ of de
‘geloof-waardigheid’. Aan het slot verantwoordt Haasse in een nawoord haar
evenwichtsoefeningen. Zij erkent dat er ‘natuurlijk’ sprake is van subjectieve
interpretatie van de gegevens, en dat zij een enkele maal het waarschijnlijke als
vaststaand feit heeft aangenomen of een schraal gepresenteerd gegeven heeft
‘aangekleed’. Zij heeft de vorm, een montage van authentieke stukken, gekozen,
‘omdat ik niet geloof dat ik in een roman de mensen zo echt en levend had kunnen
neerzetten als zij het in hun eigen woorden zichzelf en anderen hebben gedaan’.
(Mevrouw Bentinck, p. 463) Gemakzucht of valse bescheidenheid? Zijn de haken
van verantwoording, waartussen zij de documenten heeft gezet, misschien toch de
aanhalingstekens van een verhaal? Zou een kritische of diplomatische editie van de
documenten de afstand te groot hebben gemaakt of zou die een de auteur
onwelgevallig beeld hebben opgeleverd? Zou de ware geschiedenis wellicht aan
levendigheid en overtuigingskracht hebben ingeboet, als elke ingreep achterwege
moest blijven of worden verantwoord? Zijn die documenten in hun oorspronkelijke
vorm wel zo veelzeggend?
Het zijn zinloze vragen. Niet omdat het te veel moeite zou zijn de originele
documenten naast de bewerking te leggen, maar omdat geen uitspraak
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kan worden gedaan over de hogere of geringere waarde van een van beide methoden.
De keuze van de schrijfster voor haar persoonlijke verwerking van de gegevens kan
niet worden bekritiseerd, omdat er geen onveranderlijke norm bestaat voor de
beschrijving van het verleden. Wel valt de vraag te stellen wat de effecten zijn van
de door haar gebruikte methode. Welk aandeel heeft de verteller in het beeld dat de
lezer zich vormt van de personages? Wat is ontwikkeling en wat is toepassing van
een historische interpretatie?
Om mevrouw Bentinck draait het. Onverenigbaarheid van karakter is het thema.
Charlotte Sophie von Aldenburg, een Duitse prinses, trouwt met de Nederlander
Willem Bentinck, die om enigszins op adellijke hoogte te komen de titel van graaf
koopt. Beide partners hebben een te rooskleurig beeld van elkaars financiële situatie.
Aangezien het huwelijk geen andere basis heeft, neemt de ergernis over en weer toe.
Er is geen sprake van kameraadschap. Bentinck doet in het begin zijn best en is of
speelt verliefd, maar zijn pogingen stuiten af op de weerzin van Charlotte Sophie,
die haar hart heeft gegeven aan Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe, de man
van haar nichtje. Het huwelijk is een ramp voor beide partijen. Charlotte Sophie
verlaat man en kinderen, een ongebruikelijke en zeker voor die tijd moedige stap.
De scheiding heeft veel voeten in de aarde en de verdeling van de bezittingen, die
meer lijkt op de verdeling van schulden, neemt vele jaren in beslag vanwege de
ingewikkelde procedures aan het keizerlijk hof in Wenen, waaraan het tweede deel:
De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck is gewijd. Haasse heeft in Mevrouw
Bentinck de documenten laten spreken, maar zíj heeft ze uitgezocht, zíj heeft ze
vertaald en bewerkt, en zíj heeft de verbindingslijnen getrokken. De gebruikte
documenten zijn voornamelijk brieven. Het licht van ‘de waarheid’ wordt derhalve
tweemaal gebroken: de eerste keer door het prisma van de briefschrijver en de tweede
keer door het prisma van Haasse. Ontwikkeling van een interpretatie en toepassing
worden niet gescheiden gepresenteerd. De lezer heeft geen controlemogelijkheid,
hij kan zich alleen afvragen waar de accenten werden gelegd. Hoe komt het bij

Portret van Charlotte Sophie Bentinck-von Aldenburg (1715-1800). Haasse citeert in Mevrouw
Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter (p. 255) een brief van Charlotte Sophie aan haar
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geliefde graaf Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe: ‘Ik kom juist bij de schilder Van Dyck
[sic] vandaan. Het voor u bestemde portret zal, zegt hij, de volgende zomer klaar zijn; ik zorg
ervoor dat hij zijn belofte houdt! Hij doet zijn best mij conform uw opdracht een menselijk
uiterlijk te geven, maar hij is het met mij eens, dat u mijn voorhoofd moet accepteren zoals het
nu eenmaal is.’ Aangezien dit schilderij bewaard wordt in Slot Bückeburg (Duitsland), dat nog
steeds bewoond wordt door een graaf zu Schaumburg-Lippe, is het heel aannemelijk dat dit
het portret is dat Charlotte Sophie in 1738 door de Haagse schilder Philip van Dijk (1680-1753)
liet maken voor haar minnaar.
Waarschijnlijk door Philip van Dijk, olieverf op doek. Collectie Slot Bückeburg
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Brief van Willem Bentinck, d.d. 15 september 1739, aan zijn echtgenote Charlotte Sophie waarin
hij haar dringend verzoekt om informatie over de datum van haar terugkeer uit Bückeburg.
Een vergeefs verzoek; Charlotte Sophie was inmiddels zwanger van haar geliefde Albrecht
Wolfgang en besloot zich terug te trekken op haar landgoed Varel.
Collectie Rijksarchief Gelderland, Arnhem. Familiearchief Bentinck inv.nr.474

La Haye ce 15. Sept. 1739/ Je recus Dimanche votre Lettre, ou dans le/
Postscript, vous me mandez l'arrivée de/ Larrey. Mais vous ne me dites
rien de/ votre retour ici. D'un autre coté le bruit/ s'est repandu que vous
allez à Varel. Je ne/ comprens rien à tout cela. J'éspére pourtant/ d'y
voir bientot plus clair, et que ce bruit/ se trouvera faux. Tout le monde
se porte/ bien, et je suis tout a vous./ W.B.
voorbeeld dat mevrouw Bentinck een over het paard getild kreng lijkt dat haar zin
wil doordrijven, terwijl Willem Bentinck de redelijkheid en het geduld zelve is, braaf
en oppassend echtgenoot, beminnelijk vader? Waarom komt pas aan het eind van
het boek een andere kant van Charlotte Sophie aan bod?
Nadere beschouwing leert dat het aandeel van Willem Bentinck in de documenten
aanmerkelijk groter is dan dat van Charlotte Sophie en dat zijn visie dus meer gewicht
in de schaal legt. Bovendien wordt die visie gesteund door de brieven van zijn moeder,
en die van Trembley en de Larrey, bedienden die beide echtelieden kennen en de
kant van Bentinck kiezen. De partij van Charlotte Sophie wordt niet onverdeeld
gekozen door haar naasten. Haar persoonlijkheid lokt kritiek uit, zij is verreweg de
eenzaamste van allen. Zij laat zich enerzijds conservatief voorstaan op de privileges
van haar rang, maar houdt er anderzijds al te onafhankelijke en zelfbewuste ideeën
op na. De ergernis van de lezer over Charlotte Sophie is de ergernis van haar
bourgeois-tijdgenoten, van de burger Bentinck en de klerken Trembley en de Larrey,
de ergernis van mannen met zogenaamd verlichte ideeën, die zowel een afkeer hebben
van de aristocratische spilzucht van de prinses als van de eigenzinnige opvattingen
van de vrouw die haar hart volgt. De lezer neigt ertoe hun standpunt te delen en haar
eigengereidheid te willen waarderen, als ze maar een reëler inzicht zou hebben gehad
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in menselijke verhoudingen en wat zuiniger was geweest. Hoe komt die reactie tot
stand?
Vanzelfsprekend in eerste instantie door de selectie van de documenten, al blijft
onzeker welke andere beelden we gehad zouden kúnnen hebben, wanneer we zelf
uit de archieven hadden mogen selecteren. Over het algemeen houdt Haasse in de
presentatie van de documenten de chronologie van het geschiedverhaal aan. Maar
op sommige punten last zij onomwonden brieven van jaren later in. Die herhaalde
ingreep heeft tot doel een bepaald licht te werpen op het karakter van mevrouw
Bentinck. De eerste interpolatie (Mevrouw Bentinck, p. 103) volgt op de
romantiserende beschrijving door de verteller van de ontluikende liefde tussen de
gehuwde Al-
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brecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe en de jonge wildebras Charlotte Sophie
tijdens een jachtpartij, en is een zevenendertig jaar later geschreven getuigenis van
de jongste zoon van Albrecht Wolfgang uit zijn eerste huwelijk, die meedeelt dat het
tweede huwelijk van zijn vader, met Charlotte Sophies nicht, ongelukkig was en dat
hij vrijwel meteen zijn hart voorgoed verloor aan Charlotte Sophie. De zojuist
beschreven pastorale scène in het bos was dus geen bevlieging, maar echte liefde.
Dat is uit onverdachte bron een pleidooi voor Charlotte Sophie en haar minnaar.
Maar het is een getuigenis die pas in de twintigste eeuw effect heeft, en dat weet de
verteller. Liefde was geen conditio sine qua non voor een achttiende-eeuws huwelijk.
Een tijdgenoot zou deze interpolatie niet als een geldig excuus voor Charlotte Sophies
gedrag hebben gezien. De tussenvoeging fungeert als subtiel commentaar; een latere
generatie is anders gaan denken over liefde en huwelijk. Charlotte Sophie wordt
bezien in het anachronistische licht van een nieuwe opvatting.
De tweede interpolatie (Mevrouw Bentinck, p. 147) volgt op de zakelijke
beschrijving door de auteur van de huwelijksplechtigheid, waarin als een
vingerwijzing de naam van Elisabeth von Ungnad wordt genoemd, ‘de stammoeder
bij de gratie van haar moed om haar eigen belofte hoger te achten dan een ceremonie’,
en is een mededeling van Charlotte Sophie zelf, jaren later gedaan. De strekking van
de interpolatie, waarin zij vertelt hoezeer zij een verloren strijd voerde tegen haar
afkeer van Bentinck, is een commentaar op de stammoeder, of liever gezegd: de
opmerking over Elisabeth von Ungnad is juist ook een ingreep van de verteller om
het verhaal van Charlotte Sophie van jaren later betekenis te geven. Charlotte Sophie
gehoorzaamt niet haar hart, maar haar ouders. De lezer krijgt een dubbele boodschap.
Een eigentijdse: Charlotte Sophie had het huwelijk moeten weigeren. En een
achttiendeeeuwse: Charlotte Sophie had zich moeten aanpassen aan de gebruiken
van haar tijd. Een derde boodschap zweeft op de achtergrond: wat was er zo
onaangenaam aan Bentinck, dat hij onverdraaglijk was? Was er geen galante
tussenoplossing mogelijk zoals in die tijd gebruikelijk?
Dan volgen gespreid over een aantal bladzijden vier tussenvoegingen (Mevrouw
Bentinck, p. 213, 254, 268, 2964), die bestaan uit fragmenten van brieven van Abraham
Trembley, die zeer negatief zijn over de handel en wandel van Charlotte Sophie en
zijn geplaatst in een deel waarin de lezer volop meeleeft met de brave, goedwillende
Bentinck. Een laatste interpolatie (Mevrouw Bentinck, p. 313) is een brief van
Charlotte Sophie aan de zoon van Albrecht Wolfgang, waarin zij in overtuigende
bewoordingen haar gedrag en haar houding rechtvaardigt. ‘Komt het door mijn trots
of door mijn gezonde verstand, ik weet het niet, maar ik heb mij nooit blindelings
kunnen onderwerpen aan overgeleverde denkbeelden, om de eenvoudige reden dat
die aanvaard worden door iedereen. Eenmaal met mijzelf in het reine gekomen, heb
ik de moed gehad (die door heel wat mensen misdaad en dwaling is genoemd) om
de weg te volgen die ik voor mij zag en ten koste van de bitterste en pijnlijkste
ervaringen voet bij stuk te houden in wat ik mijn plicht achtte-al werd dat gedrag
door anderen onbarmhartig veroordeeld. [...] Mijn gedachtengang is als volgt: het
getuigt van weinig zelfrespect niet aan de mensen te durven bekennen wat men zonder
een zweem van valse schaamte zelf onder ogen heeft gezien.’ (Mevrouw Bentinck,
p. 314) Die brief volgt op het eerste briefje van Charlotte Sophies oudste zoon aan
zijn moeder die hem heeft verlaten. Een hartverscheurend lief briefje van een kind,
dat ogenblikkelijk de gevoelens van de lezer tegen de harteloze moeder mobiliseert.
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Het opgenomen briefje van het zoontje, onmiddellijk gevolgd door de
zelfrechtvaardiging van Charlotte Sophie, heeft een verwarrend effect. De lezer wordt
heen en weer geslingerd tussen afkeer en sympathie. Al die ingrepen sturen de
voorkeur van de lezer zoals die in een roman wordt gestuurd door de auteur, maar
niet om van Charlotte Sophie een lelieblanke heldin te maken, zoals in de romans
uit haar tijd gebeurt. Zij roept weerstanden op. En dus is zij echt. Een fictioneel
middel als de sprong-in-de-tijd wordt ingezet om de authenticiteit te benadrukken,
en bovendien een accent aan te brengen in het karakter van Charlotte Sophie dat haar
een feministe avantla-lettre maakt.
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Brief van de vijfjarige Antoine Bentinck aan zijn moeder, Charlotte Sophie Bentinck-von
Aldenburg, Den Haag 4 maart 1740. Charlotte Sophie had zich sinds september 1739
teruggetrokken op haar bezittingen in Varel (Noord-Duitsland) en de Larrey gevraagd een
scheiding met wederzijds goedvinden tussen haar en Willem Bentinck te regelen. Wanneer de
kleine Antoine haar schrijft is zij inmiddels acht maanden zwanger van graaf Albrecht Wolfgang
zu Schaumburg-Lippe. De brief werd opgenomen in Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid
van karakter (p. 313).
Collectie Rijksarchief Gelderland, Arnhem. Familiearchief Bentinck inv.nr. 474

Brief van de vijfjarige Antoine Bentinck aan zijn moeder, Charlotte Sophie Bentinck-von
Aldenburg, Den Haag 4 maart 1740. Charlotte Sophie had zich sinds september 1739
teruggetrokken op haar bezittingen in Varel (Noord-Duitsland) en de Larrey gevraagd een
scheiding met wederzijds goedvinden tussen haar en Willem Bentinck te regelen. Wanneer de
kleine Antoine haar schrijft is zij inmiddels acht maanden zwanger van graaf Albrecht Wolfgang
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zu Schaumburg-Lippe. De brief werd opgenomen in Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid
van karakter (p. 313).
Collectie Rijksarchief Gelderland, Arnhem. Familiearchief Bentinck inv.nr. 474

La Haie le 4 de mars 1740/ Ma chere Mama/ Comment vous
portes-vous?/ Comment se porte Hayer et/ Charlotte. Comment se porte/
Anton Oberlinde et Christiaan/ Oberlinder. Comment se porte/ Monsieur
neffe [?]. Est-ce qu'il/ y a encore un chasseur Streck-/ man et je lui fais
bien mes/ complimens. Monsieur de/ Larrey se porte bien et M./ Trembley
aussi, et mon Frere aussi/ Annemarie se porte bien.// et Mademoiselle
Taclart aussi/ et Leytje et tous ceux de la/ maison. Comment se porte/
Lucktie. Comment se porte/ ma grammère. Je vous/ remercie de la
tabatiere. Mon/ Frère vient à ma chambre/ et nous jouons avec les
quilles./ J'aprens le Latin/ Je suis votre tres humble/ serviteur A.
Bentinck.
De introductie van haar zelfrechtvaardiging juist op dit punt, als het boek driekwart
is gevorderd, en even later van haar dagboek bijgehouden tijdens een logeerpartij bij
haar minnaar (Mevrouw Bentinck, p. 387), waarin zo duidelijk haar loyale liefde voor
hem aan de orde komt, zorgen voor een wending, een peripetie, ten gunste van
Charlotte Sophie. De auteur overstelpt de lezer eerst met getuigenissen à charge,
voortgekomen uit het traditionele denken over de positie van de vrouw in het huwelijk,
om vervolgens het accent te verleggen naar de opstand van de eenling tegen het
dictaat van dominante opvattingen, een opstand die in het teken staat van een
romantische, ware liefde. En voor dat laatste zijn we uiterst gevoelig. Het maakt
Anna Karenina begrijpelijk, en Emma Bovary. Toch, daarover denkend, bekruipt
mij een lichte ergernis. Het verzet tegen de traditionele opvattingen over de rol van
de vrouw neemt in die romanfiguren net als bij Charlotte Sophie de vorm aan van
‘echte liefde’, alsof dat
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Portret van Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe (1698-1748), door Charlotte Sophie maar ook door zijn echtgenote Lottgen - liefkozend ‘mijn Lip’ genoemd. Over zijn uiterlijk
zegt Albrecht Wolfgang in zijn zelfportret, opgenomen in Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid
van karakter (p. 54): ‘Ik zal niets over mijn uiterlijk zeggen; ik heb het innerlijk altijd
belangrijker gevonden. Een man moet er alleen voor zorgen er niet belachelijk uit te zien!’
Door Carl Andreas van Loo (1705-1765), olieverf op doek 125 × 101 cm. Collectie Slot Bückeburg

Grafschrift dat Charlotte Sophie in een moedeloze stemming voor zichzelf ontwerpt. Haar
geliefde Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe is ziek, zijn liefde voor haar taant, er heerst
een chaos op de landgoederen Varel en Kniphausen (Noord-Duitsland) doordat Charlotte Sophie
nog steeds in een strijd is verwikkeld met Willem Bentinck over de verdeling van de
eigendommen. Haasse schrijft in Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter (p. 423):
‘Haar galgehumor uit zij in het potjeslatijn dat zij zichzelf in de lange eenzame winteravonden
geleerd heeft: Welwillende voorbijganger, Het monument dat gij hier ziet wil ik geenszins
vergelijken met de verheven piramiden van Egypte; maar door zijn bestemming overtreft het
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verre die bouwsels, want het bevat de stoffelijke resten van Charlotte Sophie, in leven gravin
Bentinck, geboren gravin von Aldenburg, Vrouwe van Varel, Kniphausen en Doorwerth. In
het jaar onzes Heren 1746.’
Collectie Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg inv. nr. A XXXV 15.54

Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S. Haasse

105
emotionele verzet het enig juiste alternatief was, terwijl het evenzeer beschouwd kan
worden als een nieuwe vorm van afhankelijkheid. Ook in de achttiende en negentiende
eeuw was intellectueel verzet van vrouwen tegen hun positie mogelijk. Dat aspect
komt bij Charlotte Sophie gelukkig ook tot uiting en dat-meer dan haar liefde-maakt
haar interessant.

Voorkant van een briefje van de kleine Charles von Donop aan graaf Albrecht Wolfgang zu
Schaumburg-Lippe waarin hij hem bedankt voor een cadeautje, Kniphausen 31 juli 1747.
Charles kwam in mei 1740 te Hannover ter wereld. Zijn geboorte werd strikt geheim gehouden,
aangezien hij het eerste buitenechtelijke kind van Charlotte Sophie en Albrecht Wolfgang was.
Charles werd ondergebracht bij het echtpaar von Donop, dat het jongetje liet doorgaan voor
een eigen zoon.
Collectie Niedersächsisches Staatsarchiv Bückeburg inv.nr.A XXXV 15.54

Monseigneur/ Je vous remercie trés humblement de/ si beau presèt. Je
le veut montrer a/ Madame la Comtesse aussitôt qu'Elle/ vient: mais
nous avons encore/ rien entendu certain ici./ J'espére que nous verrons
son Ex-/ cellence bientôt en perfaite santé. [...]

Eindnoten:
4 De brief van Trembley aan Lady Portland op p. 296 is niet gedateerd, maar gezien de inhoud
is het te verdedigen dat ook deze brief buiten de chronologie valt.

De groten der aarde
Mevrouw Bentinck eindigt met het besluit van Charlotte Sophie in 1749 om, na de
dood van haar geliefde Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe, haar recht in de
zaak tegen Bentinck te zoeken aan het hof in Berlijn. De verteller schrijft dan: ‘Maar
dat is een andere geschiedenis.’ (Mevrouw Bentinck, p. 454) Die andere geschiedenis
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wordt in De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck ook anders verteld. Dat
blijkt uit de ondertitel: een geschiedverhaal.
Het geschiedverhaal gehoorzaamt aan een aantal wetten. ‘De historicus-verteller
opereert altijd tussen twee polen; de pool van een vereenzelviging met de personages
of omstandigheden van zijn verhaal en de pool van een totaalvisie op het gebeuren’,
zegt de historicus Von der Dunk in De organisatie van het verleden (1982).5 Het
geschiedverhaal kent een lineair verloop, heeft een welomschreven onderwerp en de
gebeurtenissen hebben een causale relatie. Het is georganiseerd en gestructureerd.
De samenhang is aangebracht door de terugblik vanuit een later standpunt. Hoewel
het lijkt alsof de gebeurtenissen zich in een keten van oorzaak en gevolg ontrollen,
dicteert de kennis over de afloop van het verhaal het causale verband. Causaliteit is
alleen achteraf te constateren en is een vorm van selectie. Naarmate het gekozen
eindpunt varieert, varieert de reeks gebeurtenissen die ertoe leidden.
In Mevrouw Bentinck wordt het presens historicum gehanteerd: hoe het afloopt
weet niemand. De rol van de verteller is in principe betrekkelijk bescheiden: hij
registreert wat hem opvalt. De groten der aarde staat in de verleden tijd. De verteller
heeft vanuit het standpunt van de bekende afloop waarheen het verhaal zich
onvermijdelijk bewoog, een gezaghebbender greep op de selectie van de
gebeurtenissen.
De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck begint net als Mevrouw Bentinck
met een vraag ingeleid door ‘hoe’: ‘Hoe treedt een man wiens echtgenote hem om
een minnaar verlaten heeft de wereld tegemoet zonder belachelijk te zijn, en-omdat
de eer van de familie op het spel staat-zonder haar nog meer in opspraak te brengen?’
(p. 15) Deze openingszin zet de toon van persoonlijke motivatie in een leven, gewijd
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aan politiek. De faits et gestes van de staatsman, die Bentinck als zoon van zijn
bekende vader (gunsteling van Willem III) en vurig orangist wilde zijn, krijgen een
bijzondere kleur tegen het decor van zijn eerverlies en de ondergrondse strijd met
zijn exechtgenote, uitgevochten tot aan het keizerlijk hof in Wenen. Niet alleen de
abstracte idealen van landsbelang bepalen het handelen van mensen in de geschiedenis,
maar ook de geheimen van het eigen leven, de verlangens, de mislukkingen, de
schaamte, de trots. Geschiedenis is niet alleen het zichtbare patroon in het tapijt,
maar ook en vooral de achterkant ervan, waar de draden van het persoonlijke,
kleinmenselijke dooreenlopen en in de knoop raken.
De twee ‘onverenigbare karakters’ staan niet meer tegenover elkaar, hoewel hun
juridische strijd in volle hevigheid is ontbrand. De confrontatie is indirect. Zij worden
beschreven in een andere oppositie: het persoonlijk lotgeval als onderdeel en functie
van de maatschappij en de politiek. Om de oorzaak van alle ellende, de scheiding en
de tweespalt, te benadrukken is het boek een tweeluik. Het eerste deel is gewijd aan
Willem Bentinck en behandelt de periode van 1740, het jaar waarin de akte van
scheiding van tafel en bed werd opgesteld, tot 1750, het jaar waarin Bentinck ha een
langdurig bezoek aan Wenen - waar hij niet alleen de belangen van de stadhouder
behartigde, maar ook zijn eigen zaak aan het keizerlijk hof

Omslag van de eerste druk van De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck (1981) met als
motto een citaat uit Haasses eerdere Bentinck-roman: ‘Willem Bentinck is, ook internationaal,
een man van groot gezag geworden, sinds hij is opgetreden als een van de leidende figuren van
wat men “de Omwenteling” noemt.’ Met de omwenteling wordt gedoeld op het herstel van het
stadhouderschap in 1747. Willem Bentinck had daarin een groot aandeel.
Omslag Martin van Meyten en Karina Meister. Collectie Querido

bepleitte - terugkeert in Den Haag. Daar bemerkt hij dat zijn politieke rol bij het
herstel van het stadhouderschap voor Oranje min of meer is uitgespeeld. Willem
Bentinck wordt niet meer onverdeeld gunstig geportretteerd. Als vader is hij nog
steeds een voorbeeld, maar als politicus is hij een beetje een Wichtigmacher.
Het tweede deel behoort geheel en al Charlotte Sophie toe. Bentinck is achter de
horizon verdwenen. Charlotte Sophies proclamatie van onafhankelijkheid en eerlijk,
gewetensvol oordeel over zichzelf aan het eind van Mevrouw Bentinck wordt
gecorrigeerd door de beschrijving van haar pogingen in het gevlij te komen bij
Frederik II van Pruisen, Maria Theresia van Oostenrijk of ieder ander die zij voor
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haar kar kan spannen. Ze gaat daarbij regelmatig over de schreef en krijgt de contouren
van een rasintrigante, die echter ook weer niet zo geslepen is, dat zij er voordeel van
heeft. Ze verliest het pleit nogal eens; ze wordt het slachtoffer van haar eigen gebrek
aan inzicht, dat zijzelf voor de hoogste politiek verslijt, en dat maakt haar ten slotte
sympathiek. Ronduit onuitstaanbaar voor twintigsteeeuwse vrekken blijft haar omgang
met geld. Ze belijdt haar grote zorg voor de aan haar toevertrouwde kinderen - naast
haar eigen onwettige kinderen nam zij liefderijk andere adellijke verschoppelingen
op in haar huishouding - en in die belijdenis is zij oprecht, maar het komt niet in haar
hoofd op de tering naar de nering te zetten. Integendeel, ze legt kostbare
verzamelingen van munten aan om erbij te horen, terwijl haar kinderen, die ze onder
de hoede van een echtpaar heeft achtergelaten, geen hele kleren hebben om in uit te
gaan. Ze gaat ten onder aan haar hardleersheid en haar aristocratische egocentrie.
De onvermijdelijkheid daarvan draagt de kiemen in zich van een tragikomedie.
De ex-echtelieden worden onder een ander licht bezien en in een ander soort
verhaal geplaatst. De personages zijn niet meer de hoofdrolspelers in hun eigen
kleinmenselijke drama, maar figuranten op het grote wereldtoneel. De Bentincks en
hun particuliere beslommeringen zijn het aspect waaronder de grote geschiedenis
wordt bekeken. De lezer volgt hen niet meer voornamelijk in de authentieke docu-
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menten, hoewel die nog steeds een grote rol spelen, maar in een lopend verhaal door
een verteller, die de bronnen heeft verwerkt en geïnterpreteerd. De hoeveelheid feiten
en verbanden is kennelijk zo groot, dat de presentatie van de documenten op zichzelf
onvoldoende de chaos ordent. Een enkele keer laat de verteller zich zelfs gaan in
sfeerbeschrijvingen, en verlaat zij de onopgesmukte stijl van de waarheid, de naakte
kracht van de documenten, om met literaire middelen het inlevingsvermogen te
prikkelen en de verbeeldingskracht te stimuleren: ‘Even wil ik toegeven aan de
verleiding alle beelden die zich nu voor mijn geestesoog verdringen ook te beschrijven
[...]’ (De groten der aarde, p. 105) Een halve bladzijde lang neemt de romanschrijfster
de teugels over; ze kan het niet laten. ‘Maar genoeg’, zegt ze dan, ‘dit is speelterrein
voor de verbeeldingskracht van de lezer. Wat mij te doen staat, is uit een voorlopig
nog onoverzichtelijke massa gegevens, bergen vergeeld papier, datgene op te diepen,
dat licht kan werpen op de achtergrond en omstandigheden van die reis.’ (p. 106)
Wat is de strekking van die mededelingen? Dat de verbeeldingskracht bij de lezer
thuishoort en niet bij de schrijver. Die laatste moet feiten in een logisch verband
plaatsen, een interpretatie ontwikkelen, opdat de lezer die kan toepassen. Ze kauwt
niet meer voor. Ze neemt de lezer serieus.
De vraag rijst of er sprake is van een werkelijke emancipatie van de lezer. De rol
van de auteur als verteller van het verhaal impliceert een zekere bemoeienis, die in
tegenspraak is met de uitnodiging aan de lezer het zelf uit te zoeken. Een voorbeeld
daarvan is te vinden in de scène tussen Charlotte Sophie en Voltaire. (De groten der
aarde, p. 139-143) Zij is door hem voor een souper uitgenodigd. De auteur geeft de
conversatie letterlijk weer, met de bekende fictionele conventie van het absolute
geheugen. Zij schrijft bovendien dat er ‘verstrooid’ werd geproefd van de gerechten,
en even later maakt ze gebruik van de ‘Erlebte Rede’, wat een auteur-op-afstand niet
snel zal doen. Konden in dit geval de documenten de mensen niet zo echt en levend
neerzetten als de schrijver het in fictie kan doen?
Hoe wordt in De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck het karakter van de
hoofdpersonen getekend? Welke middelen worden ingezet om welke indruk te
vestigen, en wijkt die af van de indruk die de lezer in het eerste Bentinck-boek heeft
gekregen? Van de close-up verandert de camera-instelling nu naar
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Portret van Willem Bentinck (1704-1774) op middelbare leeftijd. Haasse schrijft over hem in
Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter (p. 67): ‘Willem is van meer dan gemiddelde
lengte, stevig gebouwd, zelfs iets te zwaar voor zijn leeftijd, met een fris innemend gezicht en
grijsblauwe ogen. Wanneer hij glimlacht, plooien zijn mondhoeken zich onwillekeurig op een
manier die bij mensen verschillende reacties wekt; in wat de een opvat als een blijk van
verlegenheid, onzekerheid, meent de ander verholen spot of leedvermaak en hoogmoed te lezen.’
Door anonymus naar Jean-Etienne Liotard, pastel 59,5 × 48 cm. Collectie Kasteel Middachten bij De
Steeg
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een totaal. De personages veranderen niet, maar zij worden geplaatst in een ruimer
kader, en krijgen daardoor een andere dimensie. Ze worden letterlijk en figuurlijk
kleiner.
Opnieuw vlecht Haasse commentaar van anderen op de persoonlijkheid van gravin
Bentinck in. Dat commentaar van tijdgenoten is aan het begin van de kennismaking
met Charlotte Sophie veelal lovend - ze heeft charme - maar verkeert na verloop van
tijd in het tegendeel. Een van de weinige getuigen à décharge is de prinses von
Anhalt-Zerbst, een familielid en vriendin van Charlotte Sophie, even onafhankelijk
als zij en evenzeer onder de bekoring van het nieuwe denken en schrijven van onder
anderen Jean-Jacques Rousseau, een kanttekening die de lezer van deze tijd voor
haar in moet nemen. Van die prinses wordt gezegd: ‘Tijdgenoten hadden over het
algemeen geen bijster gunstig oordeel over Johanna von Anhalt-Zerbst. Men vond
haar eerzuchtig en verwaand.’ (De groten der aarde, p. 227) Dat maakt haar getuigenis
dubbelzinnig. Wie moeten we geloven, de tijdgenoten of de verteller die niet voor
niets de toets van Rousseau aanbrengt, of allebei.
Hoe men het ook wendt of keert: na het lezen en herlezen van de twee
Bentinck-boeken waarin Willem Bentinck de facto en de jure een grote en
overtuigende rol speelt, blijft de onuitstaanbare Charlotte Sophie met weerhaken in
de geest van de lezer vastzitten en is zij de meest onsterfelijke, de meest menselijke,
de meest werkelijke. Charlotte Sophie is een draad in het weefsel van haar tijd, niet
beslissend voor het patroon. Voor de traditionele geschiedschrijving is zij minder
dan een voetnoot. Voor de ‘alternatieve’ geschiedschrijving van de anonieme massa
of de grote begrippen is zij te weinig representatief. Maar in haar lotgevallen, zoals
Haasse die in de twee Bentinck-boeken heeft gepresenteerd, wordt de grote
geschiedenis weerspiegeld, die net zozeer als het leven van kleine mensen wordt
bepaald door liefde en eigenbelang, moedwil en misverstand.

Eindnoten:
5 H.W. von der Dunk, De organisatie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van
historische kennis, Bussum 1982, p. 299.

Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern
In een zekere oppositie tot de Bentinck-boeken staat Schaduwbeeld of Het geheim
van Appeltern. Kroniek van een leven (1989). Het is het leven van Joan Derk baron
van der Capellen tot den Pol (1741-1784). Wordt in de Bentinck-boeken getoond
hoe ‘gewoon’ het leven van ‘groten’ is, in Schaduwbeeld volgen we de weg van een
min of meer gewone jongen naar grootheid. De titel loopt over van bescheidenheid
en dienstbaarheid. Wie of wat het is en waarover het gaat, blijft mysterieus. De
toevoeging ‘kroniek van een leven’ maakt het niet duidelijker. Een kroniek is een
ietwat primitieve, min of meer willekeurige, chronolo-
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Omslag van de eerste druk van Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern (1989), opgedragen
aan Jan [van Lelyveld], met een motto van de Franse filosoof Paul Ricoeur (geb. 1913): ‘La vie
est en quête d'un récit’. Het boek is - zoals de ondertitel ook vermeldt - een kroniek van het
leven van Joan Derk van der Capellen (1741-1784). Op de omslagfoto het washuis van het Huis
Appeltern, het enig overgebleven deel van Van der Capellens landgoed.
Omslag J. Tapperwijn, omslagfoto Bert Nienhuis. Collectie Querido
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gische opsomming van feiten, niet bijeengehouden in de greep van een doelgericht
verhaal. ‘Een leven’ benadrukt de gewoonheid, alsof het beschreven leven zich
eigenlijk in niets van andere onderscheidt. Het willekeurige van de kroniek, gepaard
aan het willekeurige van het onbepaalde lidwoord, naast de schaduw en het geheim
wekt bepaald de nieuwsgierigheid op naar degene wiens levensverhaal in de volgende
bijna vijfhonderd bladzijden wordt uitgemeten. Of wordt het tegendeel bedoeld? Hoe
gewoon is Joan Derk van der Capellen tot den Pol?
In de inleiding brengt de auteur een bezoek aan de heerlijkheid Appeltern, die te
huur staat. Van de oorspronkelijke gebouwen is niet veel meer over. Ze mij-

Portret van Joan Derk van der Capellen, Heer van den Pol, circa 1787. De gravure werd jaren
na zijn dood gemaakt naar een verloren gegaan portret waarvoor Van der Capellen in 1783
poseerde.
Gravure van L.J. Cathelin naar J.A. Kaldenbach. Collectie Provinciaal Overijssels Museum, Zwolle

mert over de man wiens eigendom dit ooit was, de man die waarschijnlijk, hoewel
misschien niet alleen, in de jaren tachtig van de achttiende eeuw de felle brochure
Aan het volk van Nederland schreef, en die nationaal en internationaal van betekenis
was voor de democratische beweging.
Een schaduwbeeld is volgens de achttiendeeeuwse fysiognomist Lavater ‘zowel
de minst sprekende, de “vlakste”, als de meest waarachtige en natuurgetrouwe
afbeelding van een gezicht [...]’ (Schaduwbeeld, p. 15) Maar, werpt Haasse tegen,
een silhouet mag dan waarachtig zijn, het geeft nooit de volledige, gecompliceerde
en tegenstrijdige werkelijkheid weer. Joan Derk van der Capellen tot den Pols officiële
schaduwbeeld is edel, hij kreeg het profiel van een Romeins tribuun, maar de
werkelijkheid heeft ook aanleiding gegeven tot kwalificaties als ‘heethoofdig en
dweepziek’. Zal de kroniek, bedoeld als een onbevooroordeeld verslag van zijn leven,
beide kanten belichten?
Aan het volk van Nederland was een lont in een kruitvat. De reactie van het gezag,
dat de brochure verbood, bepaalde misschien meer nog dan de inhoud het belang
ervan. Het verscheen in 1781 en was gericht tegen de stadhouder Willem V en zijn
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raadgevers en had tot doel oude vrijheden en rechten te verdedigen. Het anonieme
pamflet werd toegeschreven aan Van der Capellen, die zich al eerder had uitgesproken
voor de Amerikaanse opstand en die in zijn eigen provincie Overijssel tegen de
zogenaamde drostendiensten was opgetreden. Hij had een zekere reputatie, maar
toch is er alle aanleiding te veronderstellen dat het epitheton ‘tribuun der burgerij’,
waar hij zeer mee was ingenomen, minder grif aan hem zou zijn verleend, als Van
der Capellen uitsluitend bekend zou zijn geworden om zijn doordrijverij inzake de
afschaffing van de drostendiensten. Daaruit sprak zonder twijfel zijn rechtschapenheid
en een consequente trouw aan een beginsel, maar de zaak was meer een symbolische
dan een wezenlijke misstand.
Het auteurschap van Aan het volk van Nederland is altijd door Van der Capellen
zelf ontkend, en in die hardnekkige mystificatie door iemand die naar eigen zeggen
volkomen afgeleefd en uitgeput was en
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in feite niets te verliezen had, schuilt een merkwaardige tegenspraak, zoveel te meer
omdat hij niet laf was en vrees voor represailles misschien wel reëel was, maar niet
bepalend voor zijn houding behoefde te zijn.
Hoe kunnen we onze door de moderne psychologie bepaalde opvattingen over een
historisch personage koppelen aan het beeld dat zo iemand van zichzelf kon hebben?
Welk contrast levert dat op en hoe beïnvloedt dat ons oordeel? We hebben geleerd
waarde te hechten aan de jeugd. Sindsdien zoeken biografen ook daar de bron van
het latere handelen. De kinderjaren van beroemdheden zijn om voor de hand liggende
redenen veelal slecht gedocumenteerd. Het nadeel daarvan is dat de neiging kan
bestaan een te grote betekenis te hechten aan datgene wat wel bekend is. Het voordeel
is dat een overmatige belangstelling voor een mogelijke pathologie zich niet uit kan
leven. Over de kinderjaren van Joan Derk van der Capellen tot den Pol is weinig
bekend, maar wat we weten levert aanknopingspunten, die veel van zijn latere houding
verklaren en die hem vandaag de dag tot cliënt van het Riagg zouden bestempelen.
Of dan Aan het volk van Nederland zou zijn geschreven is zeer de vraag.
Op grond van summiere gegevens weet Haasse een beeld te schetsen, dat bestaat
uit psychologische ‘educated guesses’. Als X, dan is Y een mogelijke reactie. Of als
Y, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat X daarvan de oorzaak was. Als Joan
Derks vader een ijzervreter was, die zijn ziekelijke enig kind met weinig warmte en
aandacht verwende, dan is de verkrampte poging van Joan Derk erbij te horen en
iets te betekenen daar het mogelijke gevolg van. Kenmerkend daarvoor zijn de
machinaties om te worden toegelaten tot de Overijsselse ridderschap, waartoe hij
rechtens niet behoort.
Streven naar erkenning door de vader, zo luidt een opvatting, kan een verborgen
drijfveer zijn voor het nastreven van maatschappelijk succes. Voldoen aan een
onmogelijk verwachtingspatroon levert innerlijke conflictstof op, die gemakkelijk
leidt tot uitputting en overspanning. Die rode draad in het leven van Joan Derk van
der Capellen, die duidelijk door Haasse is aangebracht - want juist de beschrijving
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Brief van Joan Derk van der Capellen aan zijn achterneef Robert Jasper van der Capellen tot
de Marsch, d.d. 19 mei 1784.
Collectie Rijksarchief Gelderland, Arnhem. Familiearchief Van der Capellen inv.nr.469

Zwol den 19 Mey 1784/ Waardste Vriend. Hartelijk dank/ voor het
toegezondene. De Drost Lindenhof/ en ik hebben er ons op vergast. Dit
is wel/ de stoutste taal die er nog gesprooken/ is. Het gaat met mijne
vrouw ongemeen/ voorspoedig, doch ik ben zoo totaal/ geëpuiseerd dat
ik volstrekt niets meer/ kan en op raad van den Doctor/ voor eerst mij
van alle werk hoege-/ naamd moet onthouden. Eene/ opeenstapeling
van allerlei om-/ standigheden mij sedert eenige maanden onafgebrooken
bejegend heeft me zadaning ter/ neder geslagen dat ik het in lange/ niet
zal te boven zijn. Het was waaragtig/ ook meer dan een mensch kon
uitstaan./ Deeze weinige regelen hebben mij reeds/ afgemat. Ik heb het
commando van/ ons genootschap om wat rust te hebben/ aan den
volgenden officier overgedragen,/ en zal mij waarschijnlijk van dien
post/ geheel ontdoen. Ik ben steeds Uw Vriend/ U Bekend
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In de nazomer van 1773 maakt stadhouder prins Willem Veen tournee om de regeringen van
de provincies te overtuigen van de noodzaak forse sommen bijeen te brengen voor de uitbreiding
van de landmacht. Het voorstel stuit vooral in het noordoosten op veel tegenstanders. In Zwolle
woont hij op 2 september 1773 de Extra Landdag bij van de Staten van Overijssel, waar het
kersverse lid van de Staten, jonker Joan Derk van der Capellen, een advies uitbrengt in verband
met het verzoek om financiële steun. De stadhouder-prins verwacht een positief advies, aangezien
hij zich het jaar daarvoor nog persoonlijk sterk heeft gemaakt voor de toelating van Van der
Capellen tot de Staten van Overijssel. Hij komt echter bedrogen uit: Van der Capellen keert
zich tegen de uitbreiding van de landmacht. Zijn advies - waarvan hier het slot - stelde hij van
tevoren op papier; het werd na de vergadering bij de notulen gevoegd.
Collectie Rijksarchief Gelderland, Arnhem. Familiearchief Van der Capellen inv.nr. 669

van Van der Capellens jeugd is bij gebrek aan documenten zo vol verbeeldingskracht
en inlevingsvermogen dat hij het hele boek door klinkt - zet aan het denken over de
aard van de sympathie die we hem toedragen. Het lijkt erop dat ons huidige begrip
van de werking van de menselijke geest een paternalistisch, en ietwat arrogant
‘verstehen’ bewerkstelligt, dat onvoldoende rekening houdt met een historische
werkelijkheid. De houding van de vader oogst afkeuring, omdat het vaderschap ons
inziens een andere inhoud dient te hebben. Vaders behoren te weten welke invloed
zij hebben op de tere kinderziel. De strijd van Joan Derk roept een specifiek soort
medelijden op, omdat wij hem zien worstelen met een gevoel waarvan hij de oorzaak
niet kan kennen. Hij weet nog niet wat wij weten over de werking van de geest en
de mogelijkheden voor herstel van geleden schade, althans hij kan het niet met onze
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termen benoemen en in zekere zin bestaat datgene wat geen naam heeft niet. Hij kan
het tij niet keren. Hij is, in onze ogen, slachtoffer. Wij begrijpen hem op onze
voorwaarden en niet op de zijne. Dat vertekent het beeld.
Die vertekening wordt rechtgetrokken door een opvallende kunstgreep in
Schaduwbeeld: de introductie van hoofdstukken over tijdgenoten die allen een meer
of minder prominente rol in het leven van Van der Capellen of op het wereldtoneel
speelden. Het panorama wordt verbreed, Van der Capellens stem klinkt in een groter
koor en hij verkeert bepaald niet in slecht gezelschap: Mirabeau, John Adams, John
Wilkes, De Beaumarchais. Zo krijgt hij de eer, maar ook de ‘schuld’ die hem toekomt.
Die tijdgenoten bezitten, ondanks een in sommige gevallen even ‘moeilijke jeugd’,
een joie de vivre, een onverstoorbaarheid soms, een warme hartstocht die bij Van
der Capellen ontbreekt. De hoofdstukken over hen ademen avontuur, terwijl in Van
der Capellens leven op de achtergrond de constipatie waaraan hij leed zijn
krampachtige, onbuigzame houding lijkt te hebben bepaald. Hij kon zijn beperkingen
niet overwinnen. De lezer had hem graag een goede therapeut gegund.
Ook in Schaduwbeeld gebruikt Haasse het presens historicum. We zitten dicht op
de huid van de tijd.
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Begin van een brief van Joan Derk van der Capellen aan zijn achterneef Robert Jasper van der
Capellen tot de Marsch, mei 1784. De brief wordt geschreven vanuit het huis van de drost van
IJsselmuiden, de heer Pallandt van Zuithem, in de Bloemendalstraat te Zwolle. Joan Derk had
zijn huis in Zwolle reeds verkocht, aangezien hij zich samen met zijn vrouw Hillegonda en
dochter Anna Elisabeth (Betje) voorgoed wilde vestigen in Appeltern. Door de slechte gezondheid
van Hillegonda werd de verhuizing naar Appeltern uitgesteld. Tegen ieders verwachting in
overleed Joan Derk eerder dan zijn vrouw, op 6 juni 1784.
Collectie Rijksarchief Gelderland, Arnhem. Familiearchief Van der Capellen inv.nr.469

Vrijdag [Mei 1784]/ Waardste Vriend/ Wij dagten met mijne vrouw alles
te boven te/ zijn; in agt dagen was er geen bloed gekoomen/ zij bevond
zig ongemeen wel, en ziet deezen/ morgen te vier uuren geeft zij op nieuw/
bloed op, en het bloed is ongemeen geïnf/ lammeerd, dat het bij de
voorigen/ aderlaatingen niet was. Ik heb nu een/ zwaar hoofd over den
uitslag, en verwagte/ dat er eene teering op volgen zal. Ik/ zelf ben van
den eersten dag dat wij/ hier bij den Drost gelogeerd hebben/ niet gezond
geweest. voorleeden maandag/ dagt ik het ook te boven te zijn, doch/
eene kleine wandeling in het mooiste/ weer der wereld heeft mij weer
met/ den neus in 't bedde geworpen./ Ik ben voorgister ook gelaaten, en/
bevinde mij nu redelijk, doch/ moet mij voor het minste tochtje/ wagten.
Onze situatie is wel/ onaangenaam; en dat in dit critieke/ / tijdstip [...]
[Vaarwel Ik kan niet meer, en ben na hartelijke complimenten Uw vriend
U Bekend.]
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De kroniekschrijver presenteert. Hij behoort niet, zoals een biograaf, te verklaren.
Een al te bescheiden houding van de auteur, die correspondeert met de bescheidenheid
van de titel. Maar ze doet meer dan ze suggereert. De ‘Coda’ herstelt de afstand door
het gebruik van de verleden tijd, met daarin-even-de terugkeer naar het presens van
de algemeen geldende uitspraak: ‘Neemt men het vergrootglas weg, dan wijken de
gestalten terug in hun achtergrond, het panorama van de geschiedenis. De details
worden onzichtbaar, alleen de grote lijnen blijven. Er is geen presens meer, dat even
een illusie schiep van nu en hier, en van aanwezigheid - er is alleen nog “toen” en
“daar”: verleden tijd.’ (Schaduwbeeld, p.462) Op ingenieuze wijze combineert Hella
Haasse het ‘nu’ met het ‘toen’, de illusie met de werkelijkheid.
We kunnen nooit afstand doen van de kennis die tussen nu en toen is verworven
en onbevangen, dat wil zeggen met alle beperkingen van een contemporaine
beschouwer, naar het verleden kijken. We zijn niet meer de mensen die wij waren.
Het verleden is van ons vervreemd. Hella Haasse is zich na een jarenlange intieme
omgang met de geschiedenis maar al te zeer bewust van de voetangels en klemmen
die de weg naar de kennis van het verleden bemoeilijken; dat verklaart haar
evenwichtsoefeningen op de rand van werkelijkheid en fictie, dat verklaart het
extensieve gebruik van documenten die zij met de moed van een krachtige verbeelding
in een bezield verband plaatst. Opdat wij vertrouwd raken met het vreemde en ons
om het vertrouwde verwonderen.

In augustus 1981 verhuizen Hella Haasse en haar man Jan van Lelyveld naar Frankrijk. Zij
vestigen zich in het plaatsje Saint-Witz, dertig kilometer ten noorden van Parijs, in het
departement Val d'Oise. ‘Frankrijk begint voor mijn gevoel pas werkelijk, wanneer men van
de immense golvende hoogvlakte der voedsel-cultures in het gebied van de Somme afdaalt naar
de vallei van de Oise,’ schrijft Haasse in Ogenblikken in Valois (1982). Hier zit Haasse achter
haar schrijftafel in haar huis in Saint-Witz. Op tafel ligt het manuscript van Schaduwbeeld of
Het geheim van Appeltern, over het leven van de patriot Joan Derk van der Capellen tot den
Pol.
Foto Flip Franssen. Collectie Querido
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1981-1993

Op 10 maart 1981 vindt in het Muiderslot ter gelegenheid van de vierhonderdste geboortedag
van P.C. Hooft (16 maart 1981) de presentatie plaats van enkele publikaties over P.C. Hooft.
Haasse overhandigt haar biografie over P.C. Hooft, getiteld Het licht der schitterige dagen, aan
de toenmalige minister van CRM, mevrouw M.H.M.F. (Til) Gardeniers-Berendsen. Tegelijkertijd
vond de presentatie plaats van Overvloed van vonken: een keuze uit de gedichten (1981) en Hooft:
essays (1981).
Foto Anefo. Collectie RVD, Den Haag

Uitreiking van de Constantijn Huygensprijs van de Jan Campertstichting aan Hella S. Haasse
door de wethouder van cultuur A.A.J.M. van Lier in het stadhuis van Den Haag, 18 december
1981. Haasse, sinds enkele maanden woonachtig in Frankrijk, krijgt de prijs toegekend voor
haar gehele oeuvre. In haar dankwoord zegt ze: ‘Sommigen hebben zich afgevraagd of ik wel
tot een vruchtbaar doorgaan in staat zou zijn, nu ik woon in een ander land, waar een andere
taal gesproken wordt. Ik weet niet of dat een reëel gevaar is voor een schrijver, want een schrijver
woont in zijn taal, waar hij ook heen gaat. [...] In een Engels liedboek van omstreeks 1600, dat
Huygens gekend kan hebben, komt in een vers de zo vaak geciteerde regel voor: “Absence makes
the heart grow fonder”.’
Foto Wolson. Collectie Letterkundig Museum
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Programma van de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1983. Aangezien de toenmalige minister
van WVC, mr. drs. L.C. Brinkman, verhinderd was, ontving Haasse de prijs uit handen van de
minister van Onderwijs, drs. W. Deetman. Haasse eindigt haar dankwoord met de woorden:
‘Onlangs beloofde minister Brinkman dat er het komende jaar niet zal worden bezuinigd op
cultuur. Daarbij gaat het bij voorbeeld om mogelijkheden tot ontplooiing van schrijvers, het
stimuleren van verspreiding van literatuur en de vorming van creatieve lezers. In dat laatste
proces zijn leraren hun gewicht in goud waard. Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik
maken de minister aan zijn woord te houden.’
Collectie Hella S. Haasse

In 1983 wordt aan Haasse de P.C. Hooftprijs, de Staatsprijs voor Letterkunde, toegekend. Bij
de uitreiking van de prijs, in het Muiderslot wordt de penning ‘gewogen’ door kleindochter
Roosje Polak, 26 juni 1984.
Collectie ANP, Amsterdam

Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S. Haasse

Op 6 mei 1984 krijgt Haasse in het Palais de la Mutualité in Parijs uit handen van de Franse
schrijver Félicien Marceau het ‘diplome de médaille d'argent’ uitgereikt van de Franse stichting
Arts, Sciences, Lettres, die onder auspiciën staat van de Académie Française, voor Ogenblikken
in Valois (1982). Marie Françoise Carbonnelle maakte de tekeningen en aquarellen in het boek.
Collectie Hella S. Haasse
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Hella S. Haasse in een parkje in Amsterdam-Zuid. De foto verscheen in De Telegraaf van 24
december 1984 bij een interview naar aanleiding van het verschijnen van het brievenboek Een
vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet
(1984).
Foto Theo Terwiel/De Telegraaf. Collectie Hella S. Haasse

Begin april 1987 wonen Monika van Paemel (links), Renate Dorrestein en Hella S. Haasse de
‘International Conference of Women Writers’ in Jeruzalem bij, met workshops en symposia
rond het thema ‘Women Writers in the Modern World’.
Collectie Hella S. Haasse
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Op vrijdag 25 maart 1988 wordt in de Domkerk te Utrecht aan Haasse het doctoraat honoris
causa in de Letteren verleend, ‘wegens uw uitstekende verdiensten op het gebied van deze
wetenschap’. Links van Haasse de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Utrecht, prof. dr.
J.A. van Ginkel; rechts de promotoren prof. dr. W.J. van den Akker (hoogleraar in de Moderne
Nederlandse Letterkunde) en jkvr. prof. dr. M. van Winter (hoogleraar in de Geschiedenis van
de Middeleeuwen).
Foto Rijksuniversiteit Utrecht. Collectie Hella S. Haasse

Haasse met koningin Beatrix in de tuin van paleis Huis ten Bosch, tijdens de opnames van een
groot televisieportret Beatrix, Koningin, dat op 29 april 1988 door de NOS werd uitgezonden,
ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Koningin op 31 januari van dat jaar.
Foto NOS. Collectie RVD, Den Haag
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Haasse bekijkt in de Library of Congress te Washington welke boeken van haar hand daar
aanwezig zijn, voorjaar 1989. Zij bezoekt de Verenigde Staten voor een promotietoer voor de
Engelse vertaling van Het woud der verwachting dat in dat jaar bij de uitgever Academy Chicago
Publishers verschijnt.
Collectie Hella S. Haasse.

Haasse met haar man Jan, haar oudste dochter Ellen en haar kleinkinderen Merel en Alissa in
een restaurantje in Noord-Frankrijk, zomer 1990. Het is de laatste zomer die Jan en Hella in
hun huis in Saint-Witz doorbrengen. In augustus keren zij naar Nederland terug en vestigen
zich in Amsterdam.
Collectie Hella S. Haasse.
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Greetje Heemskerk
Korte bio-/bibliografie van Hella S. Haasse
1918

Hella (voluit Hélène Serafia) Haasse
wordt op 2 februari geboren in de
buitenwijk Weltevreden van Batavia
(Nederlands-Indië) als eerste kind van
Willem Hendrik Haasse en Katharina
(Käthe) Diehm Winzenhöhler. Haar vader
is commies-redacteur bij
Gouvernementsbedrijven, haar moeder
is concertpianiste. Kort na haar geboorte
vertrekt zij samen met haar moeder voor
ongeveer een jaar naar het nabije
Buitenzorg (Bogor), aangezien het
koelere klimaat beter is voor de
gezondheid van haar moeder.

1920

Aan het eind van dit jaar vertrekt het
gezin, vanwege de slechte gezondheid
van Hella's moeder Käthe, naar
Rotterdam. Willem Haasse accepteert een
tijdelijke functie op het stadhuis in
Rotterdam.

1921

Op 4 oktober wordt het tweede kind,
Willem Hendrik Johannes (roepnaam
Wim), geboren.

1922

Het gezin gaat terug naar
Nederlands-Indië en vestigt zich in
Soerabaja, waar Willem Haasse een
betrekking aanvaardt als inspecteur van
financiën. Hella gaat hier naar de
kleuterschool.

1924

Hella gaat naar een katholieke lagere
school, waar zij les krijgt van nonnen. Zij
is het enige niet-roomse kind in de klas.

1925

Käthe Haasse vertrekt vanwege een
longaandoening op doktersadvies naar
Europa, om een kuur te volgen in Davos
(Zwitserland). Zij neemt haar kinderen
mee en brengt ze onder bij de familie in
Nederland. Hella's broertje komt in huis
bij de grootouders van vaderskant in
Baarn, Hella wordt - na een kort verblijf
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bij haar grootmoeder van moederskant in
Heemstede - ondergebracht in een
kinderpension in Baarn.
1928

In het voorjaar wordt Käthe Haasse
genezen verklaard. De kinderen
verblijven enige tijd bij hun moeder in
Zwitserland, in Chateau d'Oex, een klein
plaatsje in het Berner Oberland. Willem
Haasse komt naar Europa om het gezin
weer op te halen. Korte tijd later keren
zij terug naar Nederlands-Indië en
vestigen zich aan het eind van het jaar in
Bandoeng.

1930

In het begin van het jaar verhuist het
gezin van Bandoeng naar Buitenzorg.
Hella doet op twaalfjarige leeftijd een
poging om een historische roman te
schrijven over de geloofsstrijd tussen de
rekkelijken en preciezen rond 1600. Van
de roman, getiteld Het Huys met de
Meerminne, roman uit de Vaderlandse
Geschiedenis, werden slechts drie
hoofdstukken voltooid.

1931

In september verhuist het gezin naar
Batavia, waar Willem Haasse
hoofdinspecteur van financiën wordt.
Hella gaat hier naar het lyceum van de
Carpentier Alting Stichting (CAS).

1935

In april gaat het gezin met groot verlof
naar Nederland. In november keren zij in
Batavia terug. Hella doet de vierde klas
van het lyceum over. Samen met de latere
schrijfsters Aya Zikken en Margaretha
Ferguson maakt zij deel uit van de
Literaire Club (Elcee) van de school.
Vooral de leraar klassieke talen, dr. P.J.
Koets, heeft een grote invloed op Hella.
Zij verzorgt voor Opgang. Tijdschrift
door en voor leerlingen van de CAS een
literaire rubriek. Hierin publiceert zij
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haar eerste historische werk, waaronder
‘Dood van Conradijn. 29 October 1268’
(Opgang, October 1937).
1938

Hella doet eindexamen aan het lyceum.
Zij vertrekt in de nazomer alleen naar
Nederland om te gaan studeren. Het ligt
in de bedoeling dat het gezin in 1940
herenigd zal worden. Hella heeft zich
opgegeven voor de studie Nederlands aan
de Universiteit van Utrecht. In Nederland
aangekomen besluit zij zich echter in te
schrijven voor de studie Scandinavische
Talen en Letteren aan de Gemeentelijke
Universiteit in Amsterdam. Zij sluit zich
aan bij de Amsterdamsche Vrouwelijke
Studenten Vereeniging (AVSV) en wordt
toegelaten tot het dispuut Minerva. Zij
woont dan op kamers bij de familie Hora
Adema in de De Lairesse-straat in
Amsterdam. In de Amsterdamsche
Studentenalmanak voor het jaar 1939
(jrg. 109, p. 236) verschijnt een titelloos
gedicht (‘Ik hief mijn hand op tussen mij
en 't licht [...]’) van haar hand. Haar latere
echtgenoot Jan van Lelyveld - dan nog
student Geschiedenis en Archeologie,
later student Rechten - zit in de redactie
van de Amsterdamsche
Studentenalmanak.

1939

Door tussenkomst van de Amsterdamse
journaliste Wim Hora Adema publiceert
zij in het vijfde nummer van het
letterkundig maandschrift Werk (mei
1939, p. 21-23) vijf gedichten: ‘Virgo’,
‘Der Tod und das Mädchen’, ‘Nachtlied’,
‘Verdwenen schepen’ en ‘Pavane pour
une infante défunte (Ravel)’.

1940

Jan van Lelyveld, redactielid van het
Amsterdamsch Studentenweekblad
Propria Cures vraagt haar toe te treden
tot de redactie van het blad. In het
nummer van 10 februari 1940 verschijnt
een gedicht ‘Ter intrede’ en een titelloos
verhaal van Hella S. Haasse. Hoewel dit
meteen ook het laatste nummer is
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waaraan zij meewerkt spreekt zij pas op
20 januari 1990, tijdens het diner ter
gelegenheid van het eeuwfeest van
Propria Cures haar ‘Uittree’
(gepubliceerd in Propria Cures van 3
februari 1990) als redacteur uit. Door het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
is er geen contact meer met haar ouders
in Nederlands-Indië.
1941

Hella staakt haar studie, nadat zij tijdens
de colleges Germaanse heldensage
‘letterlijk onpasselijk was geworden van
Siegfried en consorten’. Zij volgt een
typecursus bij het Instituut Schoevers
(Zelfportret als legkaart, p. 162) en doet
met succes toelatingsexamen voor de
Toneelschool in Amsterdam.

1942

De ouders van Hella worden - na de
capitulatie van de Nederlands-Indische
regering op 8 maart - geïnterneerd in
Japanse kampen. Hella voorziet in haar
eigen levensonderhoud door als
toneelschoolleerling op tournee te gaan
met een jeugdtoneelgezelschap. Zij
schrijft de tekst voor een van de
kindervoorstellingen over Tom Poes,
getiteld Tom Poes en de Japanse
tovenaar, die in de jaren 1942 en 1943
wordt gespeeld door het gezelschap
Tierelantijn Toneel onder leiding van
Huub Janssen en Wim Sonneveld. De
andere voorstellingen, zoals Tom Poes en
de tooverbril en Tom Poes en de
sprekende koe, waren bewerkingen door
Huub Janssen van verhalen van Marten
Toonder, die het jaar daarvoor in De
Telegraaf een strip over Ollie B. Bommel
en Tom Poes was begonnen.

1943

Hella doet eindexamen aan de
Toneelschool en speelt ter afsluiting de
rol van Sanderijn in Lanceloet van
Denemarken en brengt enige fragmenten
uit Antigone van Sophokles en uit Mrs.
Warren's Profession van G.B. Shaw. In
de zomer (première 2 juli) speelt zij de
titelrol in de openluchtvoorstelling
Mariken van Nieu-
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meghen met het gezelschap Die Ghesellen
van den Spele onder leiding van Ad.
Hooykaas. In september sluit zij een
contract bij het Centraal Tooneel van
Cees Laseur en speelt mee in Adriaan en
Olivier van Leonard Huizinga, Soubrette
van J. Deval en Casanova in Amsterdam,
een toneelstuk van dr. F.M. Huebner. Zij
meldt zich persoonlijk niet aan bij de
Kultuurkamer, maar het gezelschap wordt
door Cees Laseur wel als collectief
aangemeld.
1944

Op 18 februari trouwt Hella Haasse met
mr. Jan van Lelyveld. De plechtigheid
vindt plaats in Eindhoven, waar Jan op
dat moment ‘een onderduikbaan’ heeft
bij Philips. Na enkele maanden keert het
echtpaar terug naar Amsterdam. Hella
staakt begin februari haar toneelcarrière
door contractbreuk te plegen bij het
Centraal Tooneel; zij blijft echter wel
indirect verbonden aan dit gezelschap
door teksten te schrijven voor het
zomercabaret van het Centraal Tooneel.
Ze deed dit al - eveneens door
tussenkomst van Wim Hora Adema - voor
het cabaret van Wim Sonneveld. Voor
zeven van zijn programma's schrijft zij
de teksten: Alleen voor dames (1943),
Sprookjes (1944), Opus 3 (1944), De
bloemetjes buiten (1945), Tingeltangel
(1945), het Engelstalige programma
Double Dutch (1946) waarmee het
cabaretgezelschap langs de geallieerde
legerplaatsen in Duitsland trok en Verre
reizen (1946). Daarna - in latere
programma's zoals Vanavond om 8 uur
(1947) en 't Is maar comedie (1947) beperkt haar bijdrage zich tot een enkel
nummer. Ook levert zij teksten voor de
Cabaretrevue Corveetjes (1945/1946) en
Cabaret Zeegeruys: Van toen en thans
(1945/1946) van Cor Ruys.
Op 11 november wordt het eerste kind
van Jan van Lelyveld en Hella Haasse
geboren: Christina Margaretha (roepnaam
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Chrisje). Op oudejaarsdag verlaten zij
Amsterdam en lopen naar de ouders van
Jan in Oegstgeest waar zij de
daaropvolgende maanden verblijven. In
de hongerwinter werkt Haasse aan het
levensverhaal - dan nog in dialoogvorm
- van Charles van Orléans. De werktitel
is ‘Het woud van lang verwachten’.
1945

Het gezin gaat een week na de bevrijding
terug naar Amsterdam. Hella Haasse
ontmoet haar broer Wim die tijdens de
oorlog aan de geallieerde zijde als
adelborst en marineofficier heeft gediend.
Zij publiceert onder haar schrijversnaam
Hella S. Haasse een bundel met tijdens
de oorlogsjaren geschreven gedichten,
getiteld Stroomversnelling (Amsterdam,
Querido).

1946

Jan van Lelyveld wordt op 15 mei
benoemd tot juridisch assistent bij de
Hoge Autoriteit in Amsterdam. De ouders
van Hella Haasse keren terug uit
Nederlands-Indië en vestigen zich in
Baarn. Vanaf 8 december treedt zij op
met het voordrachtsprogramma Balladen
en Legenden, een bewerking van
Nederlandse, Engelse en Franse balladen.

1947

Op 13 april overlijdt Chrisje, het
dochtertje van Hella Haasse en Jan van
Lelyveld. Haasse staakt de voorstellingen
van het programma Balladen en
Legenden, waarvan de tekst later in het
jaar onder dezelfde titel bij uitgeverij
Querido in boekvorm verschijnt. Zij is in
verwachting van een tweede dochter,
Ellen Justine, die op 15 december wordt
geboren. Naast Balladen en legenden
publiceert zij Kleren maken de vrouw
(Amsterdam, Allert de Lange), een in
opdracht van de uitgever geschreven
jeugdroman over beroepskeuzes in de
reeks ‘Carrière-boeken’, en samen met
W. Muensterberger Lyriek der
natuurvolken (Arnhem, Van Loghum
Slaterus).
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1948

Haasse wint de novelleprijs van de
Commissie voor de Propaganda van het
Nederlandsche Boek met Oeroeg
([Amsterdam], Vereeniging ter
Bevordering van de Belangen des
Boekhandels). Oeroeg verschijnt anoniem
ter gelegenheid van de Boekenweek (26
februari-6 maart); lezers mogen raden wie
de auteur is. Het boek krijgt alleen het
motto ‘Soeka Toelis’ (Maleis voor ‘Ik
hou van schrijven’) mee. Van Oeroeg
verschijnen vertalingen in het Welsh
(Llandysul, Gwasg Gomer, 1968),
Hongaars (Budapest, Magvetö, 1987),
Frans (Arles, Actes Sud, 1991) en
Italiaans (Torino, Lindau, 1992). In het
najaar van 1993 wordt een film
uitgebracht onder regie van Hans
Hylkema, gebaseerd op Oeroeg. De
bundel Balladen en Legenden krijgt van
de gemeente Amsterdam een eervolle
vermelding bij het toekennen van de
Poëzieprijs 1948.

1949

Verschijning van de tweedelige
historische roman Het woud der
verwachting. Het leven van Charles van
Orléans (Amsterdam, Querido). Het woud
der verwachting wordt vertaald in het
Duits ([Frankfurt am Main], S. Fischer
Verlag, 1957; Reinbek bei Hamburg,
Rowohlt Verlag GmbH, 1993),
Amerikaans (Chicago, Academy Chicago
Publishers, 1989), Engels (London,
Hutchinson, 1990; London, Arrow Books,
1991), Frans (Paris, Éditions du Seuil,
1991; Paris, Collection Points, 1993),
Italiaans (Milano, Rizzoli, 1991) en
Spaans (Barcelona, Edhasa, 1992).

1950

Haasse publiceert de roman De verborgen
bron (Amsterdam, Querido). Van De
verborgen bron verschijnt een vertaling
in het Welsh (Llandysul, Gwasg Gomer,
1970). Tevens publiceert zij een vertaling
van een werk van Elizabeth Bradford
onder de titel Laten we eens over onze
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kinderen praten (Amsterdam/Brussel,
Elsevier). In december gaat in Arnhem
de ‘dramatische ballade’ Man en macht
in première onder regie van Ben Albach.
Man en macht werd door Haasse
geschreven voor het zevende lustrum van
de Vrijzinnig Christelijke Studenten
Bond.
1951

Op 8 maart wordt dochter Marina
(roepnaam Marijn) geboren. Haasse
publiceert Het versterkte huis. Kastelen
in Nederland (Amsterdam, De Bezige
Bij). Ter gelegenheid van het 500-jarig
bestaan van de Kalverstraat in
Amsterdam vindt in deze straat en op de
Dam de manifestatie Damstad plaats.
Verschillende door Haasse geschreven
toneelstukjes worden tijdens deze
manifestatie opgevoerd: Een
Amsterdamse jongen redt de b[=B]eurs
(Utrecht/Utrecht, Vrijzinnig Christelijke
Jeugd Centrale/Christen Jonge Vrouwen
Federatie), Het treurig spel van Jan
Klaassen en Katrijn of Ongeschikt voor
de Houwelijcke Staat (Utrecht, Christen
Jonge Vrouwen Federatie), Hoe de Schout
zichzelf aan de schandpaal bracht
(Utrecht, Christen Jonge Vrouwen
Federatie) en Liefdadigheid naar
vermogen of Graag of niet (Utrecht,
Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale).
In het najaar verschijnt De Doolhof
(Amsterdam, Het Wereldvenster), een
roman waarvan Anna Blaman, Antoon
Coolen, Max Dendermonde, Henriëtte
van Eyk, Hella S. Haasse, Alfred
Kossmann, Adriaan van der Veen en
Simon Vestdijk elk een hoofdstuk
schreven. Haasse werkt aan een roman
met de werktitel ‘Het huis op de Ida’,
thematisch een voortzetting van De
verborgen bron. De roman zou in 1957
in een sterk uitgebreide en gewijzigde
versie verschijnen onder de titel De
ingewijden.

1952

Publikatie van de historische roman De
scharlaken stad (Amsterdam, Querido).
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Er verschijnen vertalingen in het Duits
(Zürich, Büchergilde Gutenberg, 1954;
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[Frankfurt am Main], S. Fischer Verlag,
1955; Stuttgart/Zürich/Salzburg,
Europäischer Buchklub, 1957;
[Berlin/Frankfurt am Main], G.B. Fischer,
1958), Engels (London, McGraw-Hill
Publishing Company Limited, [1954]),
Zweeds (Stockholm, P.A. Norstedt och
Söners Förlag, 1957), Sloveens
(Ljubljana, Cankarjeva Zalozba, 1957)
en Amerikaans (Chicago, Academy
Chicago Publishers, 1990). De Engelse
vertaling werd door de Illustrated London
News (8 januari 1955) verkozen tot ‘The
Novel of the Week’.
1953

Verschijning van Klein reismozaïek.
Italiaanse impressies (Baarn, Het
Wereldvenster), een bundeling van in
1952 voor de VPRO gehouden
radiocauserieën. In oktober voert
Jongerentoneelgroep Puck het door
Haasse geschreven toneelspel Bloch uit
in het Nieuwe de la Mar Theater in
Amsterdam.

1954

Haasse publiceert het sterk
autobiografische Zelfportret als legkaart
(Amsterdam, De Bezige Bij). ‘Uit afweer
tegen iedere andere soort van
roman-kunst dan die van de gelijkenis en
uit een intense behoefte zich te bezinnen
op het hoe en waarom van datgene in
zichzelf dat zich in het schrijven
manifesteert, is Zelfportret als legkaart
ontstaan,’ aldus de flaptekst.

1955

Op 1 november overlijdt Willem Haasse
in Baarn aan de gevolgen van een
hartinfarct. Vanaf zijn pensionering tot
aan zijn dood publiceerde hij onder het
pseudoniem W.H. van Eemlandt een
groot aantal zeer succesvolle detectives,
met titels als Weer verdwijnt een
atoomgeleerde, Rubens op drift en Kogels
bij het dessert. Het bij zijn dood nog
onvoltooide De vijfde trede (Baarn, Het
Wereldvenster, 1957) wordt later door
zijn dochter Hella voltooid. Haasse
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schrijft in opdracht van de regering De
vrijheid is een assepoes. Bevrijdingsspel
in één bedrijf (Amsterdam, Nederlandse
Jeugd Gemeenschap), dat op 5 mei in
première gaat tijdens de Bevrijdingsmarkt
op het Binnenhof in Den Haag.
1956

Ter gelegenheid van de achttiende
verjaardag van prinses Beatrix verschijnt
Beatrix 18 jaar (Amsterdam, De Bezige
Bij) met daarin onder andere een
uitgebreid portret van de kroonprinses
door Haasse.

1957

Publikatie van de roman De ingewijden
(Amsterdam, Querido). Vertaling in het
Duits ([Frankfurt am Main], S. Fischer
Verlag, 1961). Verschijning van De vijfde
trede (Baarn, Het Wereldvenster) van
W.H. van Eemlandt. Van 1957 tot 1962
is Haasse bestuurslid van de Vereniging
van Letterkundigen.

1958

Bekroning van De ingewijden met de
Nationale Atlantische Prijs. Haasse
vertaalt Napoleon. Die hundert Tage van
Friedrich Sieburg (Amsterdam, Querido).

1959

Op verzoek van de stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek
(CPNB) werkt Haasse een aantal lezingen
over ‘Het kind en de jonge mens in de
literatuur’ om tot een essay dat als
Boekenweekgeschenk 1959 kan dienen.
Haasse doet dit onder de titel Dat weet ik
zelf niet. Jonge mensen in boek en verhaal
(Amsterdam, Vereeniging ter
Bevordering van de Belangen des
Boekhandels). Ook verschijnt Een kom
water, een test vuur (Amsterdam,
Moussault), een bundeling van essays
over ‘de vrouw’.

1960

De roman De ingewijden wordt - na in
het Engels te zijn vertaald - ook met de
Internationale Atlantische Prijs bekroond.
De Engelse vertaling van De ingewijden
verschijnt niet in druk. Haasse publiceert
de roman Cider voor arme mensen
(Amsterdam, Querido), waarvan een
vertaling in het Russisch (Moskva, Pro-
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gress, 1980) verschijnt. Ook stelt zij met
J. Bernlef een bloemlezing samen,
getiteld Je leest het zó (Amsterdam,
Querido/Amsterdamsche Boek- en
Courantmaatschappij).
1961

Haasse ontvangt de Prijs voor
Letterkunde van de Stichting
Kunstenaarsverzet 1942-1945. De prijs
wordt haar op 10 februari in het
Concertgebouw te Amsterdam
overhandigd. Samen met Godfried
Bomans, Harry Mulisch, Karel
Jonckheere en Victor E. van Vriesland
werkt zij mee aan het uiterst populaire
Avroradioprogramma Hou je aan je
woord, dat vanaf 18 februari ook op
televisie is te zien. Na een jaar stopt zij
haar medewerking.

1962

Publikatie van de roman De meermin
(Amsterdam, Querido). Op 6 oktober
krijgt Haasse in het Parkhotel in Den
Haag voor het manuscript van Een draad
in het donker (dat door Haasse al in 1954
werd geschreven) de Visser
Neerlandia-prijs 1962 voor Toneel van
het Algemeen Nederlands Verbond
uitgereikt. Zij werkt mee aan het
VPRO-televisieprogramma Toekomst
(uitgezonden op 3 maart) waarin de
boeken van Jules Verne centraal staan.
Haasse vertaalt The bell van Iris
Murdoch: De klok
(Amsterdam/Antwerpen, Contact).

1963

Verschijning van Een draad in het
donker. Een toneelspel in drie bedrijven
(Amsterdam, Querido). Er volgt een
vertaling in het Indonesisch (Jogjakarta,
Kanisius, 1966) en Engels ([gestencild],
1967). De Franse vertaling door Annie
Kroon verschijnt in eigen beheer (Leiden,
1993). Haasse neemt deel aan het
Schrijversprotest, een actie om een betere
financiële regeling voor schrijvers te
bewerkstelligen. De actie leidt tot de
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oprichting van het Fonds voor de
Letteren.
1965

Publikatie van de essaybundel Leestekens
(Amsterdam, Querido), met essays over
onder anderen Simon Vestdijk, Anna
Blaman en Jan Wolkers.

1966

In februari verschijnt de historische
roman Een nieuwer testament
(Amsterdam, Querido). De roman wordt
vertaald in het Frans (Arles, Actes Sud,
1989), Spaans (Barcelona, Edhasa, 1991),
Italiaans (Milano, Rizzoli, 1993) en
Amerikaans (Chicago, Academy of
Chicago Publishers, 1993). Haasse vormt
samen met Victor E. van Vriesland en F.
Dekking de redactie van de
verhalenbundel Pincet ter zijde - pen ter
hand (Den Haag, Specia), het resultaat
van een korte verhalenwedstrijd onder
o.a. artsen, apothekers en studenten.

1967

Haasse verhuist met haar gezin naar Den
Haag, aangezien haar echtgenoot bij
Koninklijk Besluit van 16 februari 1966
is benoemd tot rechter aan de
arrondissementsrechtbank aldaar. Zij
publiceert de autobiografie
Persoonsbewijs (Brugge/Utrecht, Desclée
De Brouwer).

1968

Publikatie van het essay De tuinen van
Bomarzo (Amsterdam, Querido), waarvan
een vertaling in het Roemeens (Bucuresti,
Editura Meridiane, 1973) verschijnt.

1969

Haasse keert - samen met haar man - in
de zomer voor het eerst terug naar haar
geboortegrond, Indonesië. Zij schrijft een
reisverslag ‘Parang Sawat’ in Avenue
(december 1969, p. 15, p. 58-71). De
foto's bij het artikel zijn van haar man Jan
van Lelyveld die voor de gelegenheid het
pseudoniem Michel Jorge koos. Ook
vertaalt zij het kinderboek Smith van
Leon Garfield: Smith (Groningen,
Wolters-Noordhoff). Van 1969 tot 1982
is zij bestuurslid van het Nederlands
Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum.
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1970

Verschijning van het toneelspel De brug.
Een spel van de bevrijding
(Frieschepalen,
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Noordelijk Toneelgezelschap De Noorder
Compagnie). Ook verschijnt Tweemaal
Vestdijk (Amsterdam/Groningen, Querido
en Wolters-Noordhoff) met essays die
eerder werden opgenomen in de bundel
Leestekens (1965). De reis naar Indonesië
in het jaar ervoor levert ook een
publikatie in boekvorm op: Krassen op
een rots. Notities bij een reis op Java
(Amsterdam, Querido) bevat onder
andere - naast een reisverslag - twee nog
niet eerder gepubliceerde vroegere
verhalen, fragmenten uit een dagboek dat
zij als schoolkind bijhield en de tekst van
een causerie. Haasse weigert de
koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de
Orde van Oranje Nassau’.
1971

Haasse publiceert de roman Huurders en
onderhuurders. Een fictie (Amsterdam,
Querido). Publikatie van het toneelstuk
Geen bacchanalen, dat door Haasse in
opdracht van De Nieuwe Komedie werd
geschreven. Op 10 december gaat het in
première in het Haags Ontmoetingstheater
onder regie van Erik Plooyer.

1972

Publikatie van de bundel Zelfstandig,
bijvoeglijk. Zeven essays over schrijvers,
schrijfsters en hun personages
(Amsterdam, Querido).

1973

Haasse publiceert het tweeluik De
Meester van de Neerdaling (Amsterdam,
Querido), bestaande uit ‘De duvel en zijn
moer’ en ‘De kooi’, verhalen waarvoor
de eerste notities al uit respectievelijk
1948 en 1953 dateren. Zij schrijft de tekst
bij Indonesië. Drie gezichten
(Amsterdam/Brussel, Elsevier), een
foto-impressie van Time-Life fotograaf
Co Rentmeester. Voor het
HAVO-eindexamen wordt gebruik
gemaakt van een fragment, getiteld ‘De
verantwoordelijkheid als mens van de
kunstenaar’, afkomstig uit Haasses bundel
Leestekens. Dit overigens zonder haar
medeweten. De tekst wordt veel te
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moeilijk bevonden. Dit leidt zelfs tot
vragen in de Kamer, onder anderen van
kamerlid én leraar Nederlands Wilbers
(D'66). Prompt wordt besloten de
normering te versoepelen: iedereen krijgt
er twee punten bij.
1976

Verschijning van de roman Een
gevaarlijke verhouding of
Daal-en-Bergse brieven (Amsterdam,
Querido), waarin Haasse ‘correspondeert’
met markiezin de Merteuil, een fictief
personage uit P.A.F. Choderlos de Laclos'
brievenroman Les liaisons dangereuses
(1782). Haasse gaat in de zomer met haar
jongste dochter Marijn en haar
schoonzoon opnieuw naar Indonesië.

1977

Een gevaarlijke verhouding of
Daal-en-Bergse brieven wordt bekroond
met de (tweejaarlijkse) Litteraire Witte
Prijs. De prijsuitreiking vindt plaats op 8
november in sociëteit De Witte in Den
Haag. Haasse schrijft voor de Haagse
Comedie het toneelspel Schaken met
Dipanegara. Zij geeft in het cursusjaar
'77/'78 literatuurles aan de Amsterdamse
Filmacademie.

1978

Publikatie van Mevrouw Bentinck of
Onverenigbaarheid van karakter. Een
ware geschiedenis (Amsterdam,
Querido), over het tot mislukken
gedoemde huwelijk tussen graaf Willem
Bentinck en Charlotte Sophie von
Aldenburg.

1979

Verschijning van Veelzijdig
([Amsterdam], Vroom & Dreesmann),
een bloemlezing uit het werk van
Nederlandse schrijfsters na 1918,
samengesteld en ingeleid door Hella S.
Haasse. Zij voert tevens samen met P.J.
Buijnsters en Daisy Wolthers de redactie
van het Schrijversprentenboek Betje Wolff
& Aagje Deken
(Amsterdam/'s-Gravenhage, De Bezige
Bij/Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum).
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1981

Haasse publiceert ter gelegenheid van de
vierhonderdste geboortedag van P.C.
Hooft op 16 maart 1981 Het licht der
schitterige dagen. Het leven van P.C.
Hooft (Amsterdam, Querido), Arie-Jan
Gelderblom verzorgt de beeldredactie van
de biografie. In augustus verhuist zij met
haar man naar het Franse plaatsje
Saint-Witz (30 km. ten noorden van
Parijs). Zij krijgt in december de
Constantijn Huygensprijs van de Jan
Campertstichting toegekend voor haar
gehele oeuvre. Er verschijnt een vervolg
op Mevrouw Bentink of
Onverenigbaarheid van karakter onder
de titel De groten der aarde of Bentinck
tegen Bentinck. Een geschiedverhaal
(Amsterdam, Querido).

1982

Op 5 juni houdt Haasse voor de
Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in Leiden een lezing, getiteld
‘De moderne historische roman’.
Verschijning van Ogenblikken in Valois
(Alphen aan den Rijn, A.W. Sijthoff) over
de streek waar Haasse dan woont. Zij
verzorgt de tekst, Marie Françoise
Carbonnelle maakt de begeleidende
tekeningen en aquarellen.

1983

Publikatie van de roman De wegen der
verbeelding (Amsterdam, Querido).

1984

De Franse stichting Arts, Sciences,
Lettres - onder auspiciën van de
Académie Française - reikt op 6 mei in
het Palais de la Mutualité in Parijs een
zilveren onderscheiding uit aan Haasse
voor Ogenblikken in Valois. Op 26 juni
vindt in het Muiderslot de uitreiking van
de P.C. Hooftprijs (proza) 1983 aan Hella
S. Haasse plaats, op grond van haar
gehele oeuvre. In haar dankwoord richt
zij een pleidooi tot minister van WVC, mr.
drs. L.C. Brinkman, om niet verder te
bezuinigen op cultuur. In november
publiceert Haasse samen met prof. S.W.
Jackman het brievenboek Een
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vreemdelinge in Den Haag. Uit de
brieven van Koningin Sophie der
Nederlanden aan Lady Malet
(Amsterdam, Sijthoff). Er verschijnt een
vertaling in het Engels (Durham [etc.],
Duke University Press, 1989). De door
haar tijdens de openbare jaarvergadering
van de Koninklijke Nederlandse
Uitgeversbond (KNUB) uitgesproken
lezing ‘Vandaag schrijven over gisteren’
wordt door Querido uitgegeven ter
gelegenheid van de jaarwisseling.
1985

Op 19 februari houdt Haasse voor de
Stichting Literaire Activiteiten
Amsterdam (SLAA) een lezing in de reeks
‘De brandende kwestie’, getiteld ‘Lezen
om te beven’, waarin zij zegt een
liefhebster te zijn ‘van thrillers, spooken speurdersverhalen, zowel in de vorm
van lectuur als op het witte doek’. Haar
lezing wordt gepubliceerd in Vrij
Nederland (2 maart 1985, p. 15-16).
Haasse krijgt de dr. J.P. van Praagprijs
van het Humanistisch Verbond toegekend
voor haar gehele oeuvre. Zij treedt op als
co-referent tijdens de derde Van der
Leeuw-lezing op 25 oktober in de
Martinikerk in Groningen. Hoofdspreker
is de Amerikaanse historicus Peter Gay
die een lezing houdt over psychoanalyse
en geschiedenis. Haasse reageert hierop
met een lezing getiteld ‘Het ongewisse’.
Publikatie van Bladspiegel. Een keuze uit
de essays (Amsterdam, Querido) over
onder anderen Witold Gombrowicz,
Simon Vestdijk, A. Alberts en Jan
Wolkers.

1986

Samen met Sybren Polet is zij in het
studiejaar 1986/1987 als gasthoogleraar
verbonden aan de Letterenfaculteit van
de Katholieke Hogeschool Tilburg. In de
pers verschijnt het bericht dat Haasse in
opdracht van enkele Nederlandse
omroepen en het Engelse Channel Four
werkt aan een tv-serie over Willem III
(1650-1702), stadhouder van Holland en
Zeeland en koning van Groot-Brittan-
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nië en Ierland. Wegens geldgebrek werd
de tv-serie nooit voltooid. De roman
Berichten van het Blauwe Huis
(Amsterdam, Querido) verschijnt. Ook
de door Haasse op 8 november in het
stadhuis van Gent gehouden
Pacificatielezing wordt gepubliceerd
onder de titel De lage landen en het platte
vlak: kanttekeningen bij een
gemeenschappelijke literatuur (Brussel,
Story-Scientia).
1987

Haasse wordt benoemd tot buitenlands
erelid van de Belgische Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Zij schrijft in opdracht van
het Amsterdamse Fonds voor de Kunst
Kwaliteit (een verkenning) (Amsterdam,
Bert Bakker).

1988

Op 25 maart wordt Haasse aan de
Rijksuniversiteit Utrecht gehuldigd met
een Eredoctoraat in de Letteren. Zij werkt
mee aan een groot tv-portret voor de NOS
Beatrix, Koningin, dat op 29 april wordt
uitgezonden. De door Haasse op 4
november in de Nieuwe Kerk te Den
Haag uitgesproken Couperus-lezing
verschijnt onder de titel Naar haar eigen
beeld (Leiden, Nijhoff).

1989

Haasse maakt in het voorjaar op verzoek
van Academy Chicago Publishers een
promotietoer door de Verenigde Staten
voor In a Dark Wood Wandering (1989),
de Amerikaanse vertaling van Het woud
der verwachting (1949). Publikatie van
Schaduwbeeld of Het geheim van
Appeltern. Kroniek van een leven
(Amsterdam, Querido) over Joan Derk
baron van der Capellen tot den Pol. Op
21 november houdt Haasse een lezing in
de reeks ‘De Erflaters’ over Annie
Romein-Verschoor en Maria Dermoût.
Een door haar aan de Rijksuniversiteit
Utrecht gehouden voordracht verschijnt
onder de titel Vanaf de Domtoren gezien
(Utrecht, Faculteit der Letteren).
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1990

Schaduwbeeld of Het geheim van
Appeltern wordt door het Ministerie van
WVC voorgedragen voor de Europese
Literatuurprijs. De NOS zendt op 6 maart
in de serie Markant een portret uit van de
schrijfster. Ter gelegenheid van het
600-jarig bestaan van het Stedelijk
Gymnasium Haarlem werken Haasse en
Elias van Zanden Lyriek der natuurvolken
(1947) om tot het toneelspel Tawera
(Haarlem, De Vrieseborch). In augustus
komt Haasse met haar echtgenoot terug
naar Nederland. Zij gaan voorlopig totdat hun huis in Amsterdam in april
1991 gereed is - in Hollandsche Rading
wonen.

1991

Ontmoeting tussen Hella S. Haase en
W.F. Hermans in de St.-Jacobskerk te
Vlissingen, waar zij Hermans interviewt
ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag. In mei wordt aan de
schrijfster het erelidmaatschap van de
Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde toegekend. De door Haasse
op 25 mei gehouden Meridon-lezing
verschijnt in druk, De tijd een droom of
Henri-René Lenormand en Nederland
(Bergen, Vereniging Volkshogeschool
Meridon).

1992

Tijdens Story International van 14 tot en
met 19 januari in Rotterdam worden door
buitenlandse gastauteurs fragmenten uit
De tuinen van Bomarzo (1968) van Hella
S. Haasse vertaald. In maart kent De
Vereniging van docenten Geschiedenis
en Staatsinrichting (VGN) de Huib de
Ruyterprijs toe aan Haasse. De prijs
wordt jaarlijks toegekend aan personen
of instanties die zich verdienstelijk
hebben gemaakt op het gebied van
geschiedenisonderwijs of het
populariseren van geschiedenis. Tijdens
de Boekenweek (thema: 't Prachtig rijk
van Insulinde) verschijnt de historische
roman Heren van de thee (Amsterdam,
Querido). In 1993
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verschijnt in feuilletonvorm een vertaling
in het Indonesisch in het blad Kompas.
In april ontvangt zij uit handen van
koningin Beatrix de Eremedaille in Goud
voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde
van Oranje. In augustus maakt Haasse
met haar kleindochter Roosje opnieuw
een korte reis naar Indonesië, zij bezoekt
daar onder andere de theeplantage in
Gamboeng waar Rudolf Kerkhoven,
hoofdpersoon uit Heren van de thee,
leefde en werkte. In het najaar is zij op
verzoek van de K.L. Poll-stichting als
gastschrijver verbonden aan de
Rijksuniversiteit van Leiden.
1993

Haasse publiceert Een handvol
achtergrond. ‘Parang Sawat’.
Autobiografische teksten (Amsterdam,
Querido), waarvan alleen het laatste
hoofdstuk -Ogenschouw 1992' nog niet
eerder werd gepubliceerd. Heren van de
thee wordt - samen met De ontdekking
van de hemel (1992) van Harry Mulisch
en Het volgende verhaal (1991) van Cees
Nooteboom - door de Raad voor de Kunst
voorgedragen voor de Europese
Literatuurprijs. Ook wordt het boek
genomineerd voor de AKO Literatuur
Prijs. Begin mei wordt door de CPNB
bekend gemaakt dat Haasse het
Boekenweekgeschenk 1994 zal schrijven.
In juni wordt de film Oeroeg onder regie
van Hans Hylkema in roulatie genomen.
De Avro en de Amsterdamse
produktiemaatschappij Movies TV
beginnen in het najaar met de verfilming
van het boek Mevrouw Bentinck of
Onverenigbaarheid van karakter onder
regie van Ben Verbong.

Gebruikte bronnen
- Hella Alofs,
‘Leven en werk van Hella S. Haasse’, in: Bzzlletin 91 (1981), december, p. 3-26
- [bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken van Hella S. Haasse], in:
Mededelingen van de Documentatiedienst [van het] Nederlands Letterkundig
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Museum [en het] Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven: (1972)
61 (dec) 34 blz.
Charlotte de Cloet,
‘Bibliografie van de werken van Hella S. Haasse’, in: Johan Diepstraten, Hella
S. Haasse. Een interview, 's-Gravenhage, Bzztôh, 1984, p. 9-56
Hella S. Haasse,
Zelfportret als legkaart, Amsterdam, De Bezige Bij, 1954
Hella S. Haasse,
Persoonsbewijs, Brugge/Utrecht, Desclée De Brouwer, 1967
Hella S. Haasse,
Een handvol achtergrond. ‘Parang Sawat’, Autobiografische teksten,
Amsterdam, Querido, 1993
mondelinge mededelingen van Hella S. Haasse
Knipselarchief van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, met name de knipselmappen ‘Biografische artikelen’
en ‘Berichten’
Aleid Truijens,
‘Hella S. Haasse’, in: Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na
1945; onder redactie van Ad Zuiderent, Hugo Brems, Tom van Deel. 19e
aanvulling (november 1985), Alphen a/d Rijn, Samsom, 1985, p. 1-17
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