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Hella Haasse in Frankrijk 

Het succes van een  belle etrangere 

N O G M A A R Z O ' N tien jaar geleden, tijdens het symposium 'La Table 

Ronde du livre traduit' in Maison Descartes te Amsterdam in het voor-

jaar van 1987, werd geconstateerd dat het grootste probleem voor de 

verspreiding van de Nederlandse literatuur in Frankrijk gelegen was in 

het feit dat de Franse uitgevers geen Nederlands kunnen lezen. Yves 

Berger, uitgever van Grasset en zelf schrijver, verklaarde: Tn de meeste 

redacties van de grote uitgeverijen is er niemand te vinden die geboeid 

is door de Nederlandse literatuur, die deze kent en erover spreekt.' 

Inmiddels is de positie van de Nederlandse literatuur in Frankrijk 

aanzienlijk gewijzigd. Zo werd enkele jaren geleden de belangrijke lite

raire manifestatie 'Les belles etrangeres' aan de Nederlandstalige lite

ratuur gewijd. In 1995 verscheen een omvangrijk artikel in een Franse 

krant waarin, met een knipoog naar Cees Nooteboom, de lof van de 

Nederlandse literatuur werd gezongen: 'Nederland, "dat exotische land 

dat zich op slechts vijftig minuten vliegen van Frankrijk bevindt en 

desondanks even onbekend is als Amazonie", heeft een aantal uitmun-

tende literaire verrassingen voor u in petto.' In dit artikel werden behal

ve Cees Nooteboom, die al langer bekend was bij het Franse publiek, 

ook de namen genoemd van Joost Zwagerman en Gerard Reve. Aan 

leven en werk van deze laatste werd bovendien een boekenspecial van 

Liberation gewijd. Maar de succesvolste Nederlandse auteur in Frank

rijk is en blijft Hella S. Haasse, van wie de ster sinds het succes van En la 

foret de Longue Attente in 1993 nog altijd rijzende is. 

Ikzelf ontmoette Hella Haasse voor het eerst in 1985, toen ik nog 

Frans doceerde aan de Universiteit van Groningen en in mijn litera-

tuurcolleges gebruik maakte van haar oeuvre. De affiniteit die ik voelde 

met haar denkwereld, haar passie voor literatuur en geschiedenis en 

met haar manier van schrijven werd nog verstrekt toen bleek dat ook 

haar opvattingen over wat een vertaling moet zijn volledig strookten 

met de mijne. Nog voor ik voorgoed een punt achter mijn academische 

loopbaan had gezet, begon ik het werk van Hella Haasse te vertalen, 
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