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Nathaniel Hawthorne (1804-1864)
Nathaniel Hawthorne was een Amerikaanse schrijver van romans en korte verhalen. Hij is geboren in
Salem, Massachusetts, de plaats die berucht was
om zijn heksenprocessen in het verleden. Zijn vader was kapitein op de grote vaart. Hij was een
afstammeling van John Hathorne één van de rechters bij die Heksenprocessen. Om die afstamming
te verdoezelen kwam de w in de naam.
Kort nadat hij van school kwam in 1828 publiceerde hij zelf het boek Fanshawe. Zijn bekendste
boek was zijn tweede roman The Scarlet Letter uit
1850. Het verhaal speelt zich af in de koloniale tijd
in zijn geboortestad Salem. Het is in een traditionele stijl geschreven die aan die tijd doet denken.

1850
Nathaniel Hawthorne
De scharlaken letter
Het verhaal begint in de zomer van 1642, in de
buurt van Boston, Massachusetts , in een puriteins
dorp. Een jonge vrouw, genaamd Hester Prynne,
verlaat de stadsgevangenis met haar dochtertje in
haar armen. Op de borst van haar jurk "een vod
van scharlaken doek" in de vorm van de letter "A".
Dat staat voor de daad van overspel die ze heeft
begaan. Hesters man, die veel ouder is dan zij,
stuurde haar vooruit naar Amerika, terwijl hij nog
bezig was met de afwikkeling van zaken in Europa. Maar omdat hij niet is aangekomen in Boston
neemt men aan dat hij verdronken op zee. Hester
heeft een affaire gehad die heeft geleid tot de ge-

boorte van haar dochter. Ze weigert de identiteit
van haar minnaar te onthullen.
Een bejaarde toeschouwer is de vermiste man van
Hester. Hij beoefent de geneeskunde en noemt
zichzelf Roger Chillingworth . Hij onthult zijn
ware identiteit aan Hester en verzorgt haar dochter.
Ze hebben een openhartige discussie waarbij Chillingworth verklaart dat het dwaas en verkeerd was
voor een koude, oude intellectueel een jonge levendige vrouw als Hester te trouwen. Ze spreken
af wederzijds hun geheimen te bewaren.
Hester ondersteunt zichzelf door te werken als
naaister, en haar dochter, Pearl, groeit uit tot een
eigenzinnig, ondeugend kind. Gemeden door de
gemeenschap leven ze in een klein huisje aan de
rand van Boston. Ambtenaren van de gemeente
pogen Pearl weg te halen uit de buurt van Hester,
maar met de hulp van Arthur Dimmesdale, een
welbespraakte dominee, kunnen de moeder en
dochter samen blijven.
Dimmesdale lijdt aan mysterieuze hartproblemen,
schijnbaar veroorzaakt door psychologische problemen. Chillingworth hecht zich aan de noodlijdende dominee en trekt bij hem in. Hij vermoedt
ook dat er mogelijk een verband is tussen zijn
kwellingen en Hesters geheim. Op een middag,
terwijl de dominee slaapt, ontdekt hij ontdekt een
"A" gebrandmerkt in de borst van Dimmesdale. Hij
is er nu van overtuigd dat zijn vermoedens juist
zijn.
Dimmesdale wordt intussen steeds depressiever.
Hij doet zelfs een poging om zichzelf te straffen
voor zijn zonden. Op een dag ontmoeten Hester en
Pearl hem op een wandeling door het bos. Hester
vertelt hem dan de ware identiteit van Chillingworth. De voormalige geliefden besluiten te vluchten naar Europa, waar ze met Pearl kunnen leven
als een familie. Zij zullen binnen vier dagen vertrekken met een schip van Boston. Maar voor het
zover is houdt Dimmesdale voor een verzamelde
menigte zijn meest welsprekende preek ooit. Ondertussen heeft Hester ontdekt dat Chillingworth
weet van hun plan en passage heeft geboekt op
hetzelfde schip. Dimmesdale ziet bij het verlaten
van de kerk na zijn preek, Hester en Pearl staan
voor de stadsschavot. Hij beklimt impulsief het
schavot met zijn minnares en zijn dochter, Maar bij
het blootstellen van het merkteken dat staat gegrift
in het vlees van zijn borst, valt hij dood neer.
Chillingworth sterft een jaar later. Hester en Pearl
te verlaten Boston, maar vele jaren later keert Hester alleen terug. Ze draagt nog steeds de scharlaken
letter. Levend in haar oude huisje hervat zij haar
liefdadigheidswerk. Er is een gevoel van bevrijding in haar en de dorpsbewoners, vooral de vrouwen, beginnen eindelijk Hesters tragische indiscretie te vergeven. Als Hester sterft wordt haar grafsteen versierd met een letter "A", voor Hester en
Dimmesdale.

