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Voorwoord
In 2016, tijdens de mastercourse ‘De koloniale ervaring vanuit letterkundig en
cultuurhistorisch perspectief’ aan de Open Universiteit Nederland, kwam ik voor het eerst in
aanraking met de schrijfster Maria Dermoût.1 Maria Dermoût werd op 15 juni 1888 geboren
op de suikerfabriek Tirto bij Pekalongan op Java en is overleden op 27 juni 1962 in Den
Haag. Hoewel ik een aantal romans uit de Indisch-Nederlandse bellettrie had gelezen, was ik
onbekend met Dermoûts oeuvre. Dit bleek volgens kenners van haar werk geen schande te
zijn. Haar tweede en bekendste roman De tienduizend dingen was weliswaar in de Engelse
vertaling een bestseller geweest in de Verenigde Staten, maar voor het grote publiek is zij
‘een vergeten schrijfster’ en volgens letterkundige Van Zonneveld zelfs een ‘miskende
schrijfster’.2 Een lot dat de schrijfster Hella Haasse, de ‘Grande Dame’ in de Indisch
Nederlandse letterkunde, bespaard is gebleven aangezien haar roman Oeroeg nog op menig
boekenlijst voor middelbare scholieren tot de verplichte literatuur behoort. Letterkundige en
schrijver Nieuwenhuys, wiens verdienste het is geweest om met zijn overzichtswerk van de
Indisch-Nederlandse letterkunde uit 1972, de Indisch-Nederlandse bellettrie serieus op de
kaart te zetten, lijkt te suggereren dat Dermoûts romans en verhalen onbegrijpelijk zijn voor
degenen die niet in Nederlands-Indië hebben gewoond.3 De schrijver De Jong beweert dat
Dermoût een schrijfster is voor ‘de happy few’, wiens werk vele lezers afweert en enkelen
weet te bekoren.4 De bekoring die Dermoûts eerste roman, Nog pas gisteren, bij mij
teweegbracht, bracht mij er al snel toe om De tienduizend dingen te lezen.5 Daarmee sloot ik
volgens De Jong blijkbaar aan bij een select groepje liefhebbers, waarover hij schrijft dat haar
werk ‘…tegelijkertijd steeds een handjevol weet aan te trekken-en die sluiten het in hun hart
en geven het gerucht van dit exquise oeuvre door. Het zijn de schelpenzoekers onder de
lezers, de trage wandelaars, die stilstaan en zich bukken om die ene schelp op te rapen-zij zien
het bijzondere van dit werk.’6

1

Maria Dermoût, meisjesnaam Helena Anthonia Maria Elisabeth Ingerman, schreef naast twee romans vijf
verhalenbundels en enkele losse verhalen die postuum zijn gepubliceerd.
2
Peter van Zonneveld, ‘Verlies, afscheid en gemis. Het leven van Maria Dermoût (1888-1962)’, NRC
Handelsblad, (Amsterdam 10-11-2000), Boeken, 1.
3
Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben
geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden, (2e verbeterde druk; Amsterdam 1973), 464-465.
4
Oek de Jong, Oek de Jong leest Maria Dermoût, (Amsterdam 2005), 7-8.
5
Maria Dermoût, Nog pas gisteren, (Amsterdam 1956), Maria Dermoût, Verzameld werk Nog pas gisteren Spel
van tifa-gongs De tienduizend dingen De juwelen haarkam De kist De sirenen Donker van Uiterlijk en andere
verhalen (Amsterdam 1990), De Tienduizend dingen, 119-298.
6
De Jong, Oek de Jong leest Maria Dermoût, (Amsterdam 2005), 7-8.
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Inleiding
Het onderwerp van deze scriptie is de herinnering aan tempo doeloe in de romans Nog pas
gisteren (1951) en De tienduizend dingen (1955) van Maria Dermoût. Specifiek gaat mijn
aandacht uit naar de emotie nostalgie in de herinnering aan tempo doeloe in beide romans.
Vanaf nu aangeduid als tempo doeloe-nostalgie.
Tempo doeloe is een complex verschijnsel. Letterlijk vertaald vanuit het pasar Maleis
betekent het ‘oude tijd’. Als zodanig is het een tijdsconcept dat verwijst naar koloniaal
Nederlands-Indië (1816-1949). Een andere betekenis van tempo doeloe betreft de herinnering
die veel eerste generatie koloniale migranten hadden aan hun leven in Nederlands-Indië in
postkoloniaal Nederland en de beeldvorming van Nederlands-Indië in het collectieve culturele
Nederlandse geheugen.7 In de laatste betekenis is tempo doeloe geen neutrale tijdsaanduiding
meer, maar is het een concept met een gevoelige betekenis, niet in de laatste plaats omdat de
emotie nostalgie hier een rol in speelt. In deze betekenis wordt tempo doeloe vaak opgevat als
‘goede oude tijd’.
Voor wat betreft de eerste generatie koloniale migranten gold dat Nederlands-Indië
qua plaats en tijd definitief tot het verleden behoorde. Wat restte was de herinnering aan
Nederlands-Indië. Een herinnering die voor vele eerste generatie koloniale migranten dierbaar
was en het verdiende om levend gehouden te worden, bijvoorbeeld via het schrijven van
romans. In dergelijke romans, werd tempo doeloe vaak nostalgisch herinnerd. Letterkundige
De Mul stelt dat literatuur bij uitstek het medium was waarin de thematiek van de herinnering
aan tempo doeloe tot uitdrukking kwam.8 Op basis van de inzichten van de antropoloog
Rosaldo, stelt De Mul dat tempo doeloe in romans van eerste generatie koloniale migranten
opgevat moet worden als een ‘Dutch mode of imperial nostalgia’.9 Deze schrijvers suggereren
dat hun herinnering aan Nederlands-Indië authentiek is. De Mul stelt hiertegenover dat de
herinnering een (inter) tekstuele constructie is waarin koloniale misstanden onvermeld
blijven.10 De Mul schrijft het volgende over literaire teksten met als thema tempo doeloe:
‘As is evident from the literary texts recalling the Dutch East Indies…tempo
doeloe often implies an idealization of colonial times of which the emotional
appeal is inherently connected to the past-ness of that period. These literary
representations are sites of nostalgic memory which produce concomitant feelings
of loss and longing for good times gone by’… ‘In many texts of particularly authors
of the first generation, the Dutch East Indies is remembered as an Arcadian home
and these texts are often characterized by a yearning for the bygone days and
the luxurious life in Indonesia’s tropical climate that Dutch settlers were forced to
leave behind’11

7

De notie van een collectief geheugen is afkomstig van de filosoof en socioloog Halbwachs (1877-1945). Het
behelst de these dat de werking van de herinnering alleen in een sociale context tot stand kan komen. Het
collectieve geheugen is bepalend bij identiteitsvorming, Pamela Pattynama, ‘(Un)happy Endings: Nostalgia in
post-imperial and postmemory Dutch films’, in: Elleke Boehmer en Sarah de Mul (red.), The Postcolonial Low
Countries: Literature, Colonialism and Multiculturalism, (Plymouth 2012), 99.
8
Sarah De Mul, ‘Nostalgia for empire: “Tempo doeloe” in contemporary Dutch literature’, Memory Studies, vol.
3 nr.4, (Leuven 2010), 414.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Idem, 414, 420.
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De Mul rekent Nog pas gisteren van Dermoût hier ook toe.12 Letterkundige Pattynama komt
tot een andere conclusie, maar voegt in het verlengde van De Mul toe dat Nederlands-Indië in
dergelijke romans een lieu de mémoire geworden: een ruimte in de verbeelding.13
In deze scriptie gaat mijn aandacht uit naar de manier waarop tempo doeloe tot
uitdrukking komt in de romans van Dermoût. Uit de woorden van De Mul spreekt duidelijk
dat eerste generatie schrijvers die schreven over tempo doeloe vaak een vertekend beeld over
het koloniaal verleden representeerden. Een tijd waarnaar rooskleurig nostalgisch wordt
terugverlangd waardoor het kolonialisme vanuit een culturele invalshoek gelegitimeerd wordt.
Uit onder meer het onderzoek van De Mul is gebleken dat achter elke tekst, in dit geval
romans, een bepaalde visie of ideologie schuilt. Letterkundige Boudewijn onderschrijft dit
wanneer ze stelt: ‘Iedere tekst (niet alleen literaire, maar ook ogenschijnlijk objectieve of
neutrale teksten zoals reisbeschrijvingen en wetenschappelijke verhandelingen) wordt dus
gekleurd door een bepaalde blik waarbij de auteur een ideologisch geladen standpunt
inneemt’.14 Tegelijkertijd stelt Boudewijn dat een postkoloniale tekst stereotype
voorstellingen kan bevatten én op andere momenten juist kritisch kan zijn ten aanzien van het
koloniaal verleden15 Daarmee maakt ze duidelijk dat het geen kwestie van of, of is, maar van
en, en kan zijn. Mijn aandacht gaat uit naar de vraag van welke ideologie sprake is in de
romans van Dermoût, maar eerst wil nog aandacht besteden aan de gevoeligheid rondom
tempo doeloe als concept.

Maria Dermoût-Ingerman op negentienjarige leeftijd, Pati 15 juni 1907

Tempo doeloe: een beladen begrip
Wanneer het koloniaal verleden gememoreerd wordt, wordt tempo doeloe zowel in het
wetenschappelijk discours als in de collectieve Nederlandse herinnering geassocieerd met een
bepaald type van nostalgisch terugverlangen naar koloniaal Nederlands-Indië, namelijk een
rooskleurige. Nederlands-Indië wordt in deze opvatting geïdealiseerd als ‘de gordel van
smaragd’, ‘het prachtige rijk van de Insulinde’ of als een ‘lost paradise’.16

12

Idem, 419.
Pamela Pattynama, Bitterzoet Indië, Herinnering en nostalgie in literatuur, foto’s en films, (Amsterdam 2014),
19. Een lieu de mémoire is een plaats van herinnering die een belangrijke plek inneemt in het cultureel
geheugen. Het begrip is afkomstig van de Franse socioloog Pierre Nora
14
Petra Boudewijn, Warm bloed. De representatie van Indo-Europeanen in de Indische-Nederlandse letterkunde
(1860-heden), (Hilversum 2016), 27-28.
15
Boudewijn, Warm bloed, 350.
16
‘Het prachtige rijk van de Insulinde’ is de benaming die Multatuli gaf aan Nederlands-Indië.
13
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Deze rooskleurige receptie van de herinnering aan tempo doeloe kon zich bestendigen, omdat,
volgens letterkundige Pattynama, Nederlands-Indië in het collectieve Nederlandse geheugen
van oudsher al werd geassocieerd met ‘het andere, exotische en mysterieuze’. Het behoort tot
het Nederlands ‘reisarchief’, zoals Pattynama het benoemt.17 Dit is een ‘reisarchief’ vol
verhalen en vertellingen dat door de eeuwen heen vanuit Nederland-Indië in Nederland
gelezen werd en dat zich heeft genesteld in het Nederlands collectief geheugen en de
beeldvorming van Nederlands-Indië heeft bepaald. Zeker literatuur is hierin bepalend
geweest, zo stelt cultureel antropologe Van Leeuwen. Ze schrijft: ‘Vanouds heeft de Indische
of koloniale literatuur immers een overheersende rol gespeeld bij de nationale verbeelding…,
vormgeving en verwerking van ‘de Oost’’.18 Een dergelijke receptie zet elke herinnering aan
Nederlands-Indië en zeker de emotie nostalgie in een kwaad daglicht, aangezien het een
mooie voorstelling van zaken geeft, waarin koloniale misstanden worden verhuld of
verzwegen.
Vanaf de jaren vijftig zou de receptie leiden tot een controverse in de Indisch
Nederlandse gemeenschap die betrekking had op het ‘recht om tempo doeloe te herinneren’.
Deze controverse die bekend staat als de Indo-totok polemiek en impliciet etniciteit en gender
als criteria voor de authenticiteit van de herinnering aan Nederlands-Indië hanteerde, steekt
telkens weer de kop op. Neerlandica Snelders specificeert dit door in navolging van juriste
Scafidi te stellen dat in deze controverse cultural appropriation een rol speelt.19 IndoEuropeanen die in Nederlands-Indië nooit het recht op zelfbepaling hadden gehad, wilden
zich in postkoloniaal Nederland dit recht wel toe-eigenen. In dit proces vonden zij het
onacceptabel dat de meerderheidsgroepering van totoks zich zonder toestemming het recht
toe-eigenden om romans te schrijven over tempo doeloe.20 Cultural appropriation zou als
zodanig een rol spelen als beoordelingscriterium voor literaire werken met als thema tempo
doeloe. Alvorens dit te illustreren aan de hand van een recent voorbeeld, is een
begripsverheldering hier op zijn plaats.
Met de aanduiding Indische Nederlanders en Indisch versta ik, in navolging van
Pattynama, iedereen die met Nederlands-Indië verbonden is geweest door familieverbanden,
geboorte of identiteitsbepalend verblijf.21 Nadrukkelijk maak ik hierin een onderscheid tussen
zogenaamde totoks, etnische volbloed Europeanen, meestal afkomstig uit Nederland die in
Nederlands-Indië de bestuurlijke en economische elite hadden gevormd en Indo-Europeanen,
mensen met een gemengde etnische afkomst die in Nederlands-Indië een tussenpositie hadden
bekleed tussen totoks en de ‘inheemse bevolking’.22 Terug nu naar de het recente voorbeeld
waaruit de actualiteit van de gevoeligheid rondom het begrip tempo doeloe blijkt.
In 2018 gaf de verschijning van Tempo doeloe, een omhelzing van schrijver Freriks
nog aanleiding tot felle polemieken over de beeldvorming van het koloniaal verleden.23
Freriks stelt dat het koloniaal verleden in Nederlands-Indië niet ‘fout’, ‘besmet’ en ‘verdacht’
is.24 Een dergelijke verdachtmaking ontneemt mensen met een koloniaal verleden in
17

Pattynama, ‘…de baai…de binnenbaai’, UvA 2007, Oratie, (Amsterdam2005), 7.
Lizzy van Leeuwen, Ons Indisch erfgoed. Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit, (Amsterdam 2008), 107.
19
Snelders, Lisanne, Hoe Nederland Indië leest, Hella S. Haasse, Tjalie Robinson, Pramoedya Ananta Toer en
de politiek van de herinnering, (Amsterdam 2018), 84.
20
Pamela Pattynama, ‘16 februari 1948. Oeroeg van Hella Haasse verschijnt als boekenweekgeschenk.
Herinneringsliteratuur en ‘postherinneringen’ bij de eerste en tweede generatie Indische schrijvers’, in:
Rosemarie Buikema en Maaike Meijer, (red.), Kunsten in beweging 1900-1980, (’s-Gravenhage 2003), 209.
21
Pattynama, ‘Laat mij voor één keer schaamteloos terugverlangen… ‘De herinneringsknoop van Indische
nostalgie’, Indische Letteren, jrg. 23, (Alphen aan de Rijn 2008), 50.
22
Totok is afkomstig uit het Maleis en Bahasa Indonesia. Het betreft een neutrale aanduiding zonder
waardeoordeel.
23
Kester Freriks, Tempo doeloe, een omhelzing, (Amsterdam 2018).
24
Idem, 13.
18
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Nederlands-Indië hun herinneringen.25 Critici stelden dat het koloniaal verleden in de tempo
doeloe-beeldvorming een vertekend rooskleurig beeld oplevert waarin gemakshalve de
uitbuiting en onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking en de diverse koloniale
oorlogen ‘vergeten’ worden. In een recensie beschuldigde Snelders Freriks van het schetsen
van ‘een vertekend beeld over koloniaal verleden’ waarin de negatieve elementen van het
koloniale verleden worden afgezwakt.26 De publicist Reza Kartosen-Wong betichtte Freriks
van ‘een beperkt wit perspectief waarin de kolonialen als onschuldige weldoeners en
slachtoffers’ worden opgevat.27 Uit deze controverse blijkt dat zowel voor-als-tegenstanders
tempo doeloe opvatten als ‘de goede oude tijd’. De toevoeging van het bijvoeglijk
naamwoord ‘goede’ suggereert dat het koloniale verleden rooskleurig en geïdealiseerd wordt
voorgesteld, waardoor de emotie nostalgie verdacht wordt. Voor de hardnekkigheid van de
beeldvorming als een vertederend herinneren zijn vanuit een cultuurhistorische context drie
verklaringen.
Ten eerste, dit type tempo doeloe-nostalgie bestaat daadwerkelijk en is door de
Indische Nederlandse gemeenschap in Nederland vertolkt in diverse culturele uitingen. In de
Indisch-Nederlandse bellettrie valt in dit genre te denken aan Aya Zikkens De atlasvlinder
(1958). De hoofdpersonen in zulke romans waren vaak onschuldige kinderen die een
zorgeloze jeugd hadden in een paradijselijke en exotische natuur. E. Du Perron heeft in Het
land van herkomst (1935) een pioniersrol gespeeld bij de totstandkoming van dergelijke
verhaalmotieven.28 Eerdergenoemde Freriks beschreef in Hotel Lembang het droevige en
noodlottige afscheid van Nederlands-Indië. Onder de eerste generatie koloniale migranten
bevonden zich schrijvers en schrijfsters die een groot gedeelte van hun leven in NederlandsIndië hadden gewoond en de behoefte voelden om hierover te schrijven. Later valt in andere
culturele uitingen te denken aan de Tong Tong Fair, uitzendingen van de Late late Lienshow
en het lied Arm Den Haag uit 1975 van Wieteke van Dort.29 Een couplet uit dit lied ter
illustratie:
‘In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten: tempo doeloe, tempo
doeloe in dat verre, verre land. Ach Kassian. Het is voorbij Kassian. Het is voorbij.
Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij’.30
Rosaldo noemt dit type nostalgie ‘imperialistische nostalgie.31 Het schetst een fraai exotisch
beeld en moffelt alle misstanden weg: ‘… a mood of nostalgia that makes racial domination
appear innocent and pure’.32 De postkoloniale literatuurwetenschap die kritisch onderzoek
doet naar de visie of ideologie in (post)koloniale teksten gaat ervan uit dat iedere tekst
ideologisch gekleurd is, dat wil zeggen dat de auteur een standpunt inneemt ten aanzien van
het koloniaal verleden.33 Om die reden kunnen (post)koloniale teksten stereotype
25

Idem, 23.
Lisanne Snelders, ‘Een apologie van het paradijs’, De Groene Amsterdammer, (13-12-2018), 66.
27
https:///www.nrc.nl/nieuws/2018/10/13/tempo-doeloe-een-gruwelijke-bezettinga2456213?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall, geraadpleegd 20 oktober 2018.
28
Pattynama, ‘Laat mij voor één keer schaamteloos terugverlangen…’, 52.
29
De Tong Tong Fair is een jaarlijks gehouden evenement in Den Haag waarin de Indische cultuur centraal staat.
Dit evenement vond voor het eerst plaats in 1959 in de Haagse Dierentuin. De ‘Late, late Lien show’ was een tvprogramma, gepresenteerd door totok Wieteke van Dort. Het werd uitgezonden door de VARA tussen 1979 en
1981. Het centrale thema was nostalgie naar Nederlands-Indië. Indo’s hadden kritiek op Van Dort; zij zou
negatieve stereotyperingen, zoals krompraten, hebben bestendigd.
30
Van Leeuwen, Ons Indisch erfgoed., 109.
31
R. Rosaldo, ‘Imperialist nostalgia’, in: Representations, 26, (1989), 107-108.
32
Idem, 107.
33
Zie onder meer: Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, (London/ New York
1993).
26
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voorstellingen bevatten wanneer ze een rooskleurige voorstelling van zaken over het
koloniaal verleden beschrijven.34 In het verlengde hiervan kan het ‘koloniale literatuur’
worden genoemd. Evengoed kunnen dergelijke teksten kritiek bevatten op het koloniaal
verleden of een emancipatoir karakter hebben.35

“Nederlands kostbaarste sieraad”

Ten tweede speelt de receptie een belangrijke rol. Historicus Coté spreekt in dit verband van
‘Romancing the Indies’. Hij poneert de stelling dat koloniale romans een cruciale bron van
kennis zijn geweest die in aanzienlijke mate hebben bijgedragen aan de beeldvorming.36 De
Mul en Pattynama stellen dat teksten de kracht hebben om een werkelijkheidsillusie te creëren
onder lezers.37 Historica Drieënhuizen heeft in haar onderzoek naar de hoofdpersoon in De
tienduizend dingen, mevrouw van Kleyntjes, aangetoond dat romanschrijvers in de
verbeelding een nieuwe realiteit hebben geschapen over het Nederland-Indisch verleden die
beantwoordde aan de behoefte aan tempo doeloe-nostalgie.38
Een behoefte die blijkbaar zo groot was dat een mogelijke uitgever van Geen gewoon
Indisch meisje de roman alleen wilde publiceren op voorwaarde dat de schrijfster Marion
Bloem het nostalgischer zou maken.39 Blijkbaar zit deze beeldvorming zo ingebakken dat
anno 2020 schrijvers zoals Smit in Tropenbruid en Samwell in Tropenvader zich nog steeds
‘schuldig maken’ aan stereotyperingen volgens recensent Van Houwelingen.40
Snelders gaat nog een stap verder door te stellen dat ‘Nederland een zelfbeeld van
koloniale onschuld heeft’.41 In navolging van historicus Bijl, spreekt zij in sociologische
termen van een zogenaamde ‘compartimentalisering van de culturele herinnering’, waardoor
34

Boudewijn, Warm bloed, 350.
Idem, 31.
36
Joost Coté, als geciteerd in: Boudewijn, Warm bloed, 23.
37
De Mul, ‘Nostalgia for empire’, Pattynama, Bitterzoet Indië.
38
Caroline Drieënhuizen, ‘Maria Dermoûts ‘dame van de binnenbaai’ in de Nederlandse herinneringsliteratuur.
De vele gezichten van ‘mevrouw Kleyntjes’, Indische Letteren, jaargang 32, nummer 1, (Alphen aan de Rijn
2017), 54-55.
39
Marion Bloem, als geciteerd in: Greta Riemersma, ‘Voorbij het eigen gelijk (slot) Marion Bloem. Het
trapjesdenken leeft voort’, De Groene Amsterdammer, (26-9-2019), 21.
40
Bo van Houwelingen, ‘Beklagenswaardige vrouwen in de Oost’, De Volkskrant, Boeken, (Amsterdam 22-22020), p. 12-13.
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er geen sluitende interpretatie over het koloniaal verleden kan ontstaan. In het ene
compartiment zit het koloniaal geweld waaraan Nederland zich schuldig heeft gemaakt, in het
andere compartiment zit tempo doeloe. Dit laatste compartiment krijgt in het discours de
voorkeur om zodoende het nationale zelfbeeld van onschuld omtrent het koloniaal verleden te
bestendigen.42 Boudewijn onderschrijft dit wanneer ze stelt dat: ‘Nederland zich altijd
ontwijkend tegenover zijn geschiedenis heeft opgesteld, waardoor het verleden
ongeproblematiseerd in het heden voortleeft.’43 Pattynama spreekt in navolging van Van
Leeuwen in dit verband van ‘een aantrekkelijk, risicoloos format om het pijnlijke verlies van
de kolonie te dragen’.44 Een dergelijke houding lijkt op wat de antropoloog Anderson een
‘ingebeelde gemeenschap’ noemt waarin een natie actief in de verbeelding zich een bepaalde
identiteit toe-eigent.45
De derde, meer onschuldige verklaring, is het gebrek aan wetenschappelijk inzicht in
wat de emotie nostalgie precies is. Dit is niet verwonderlijk, aangezien emoties complexe
affecten zijn waarover het laatste woord nog niet is gezegd. In dit opzicht zijn emoties ‘voer
voor filosofen’, maar de laatste decennia is de emotie nostalgie ook bestudeerd door
psychologen, neurologen, antropologen, letterkundigen en historici. Belangrijk zijn in dit
verband de theoretische inzichten van historica Boym.46 Zij stelt dat er twee soorten nostalgie
bestaan, te weten restauratieve nostalgie en reflectieve nostalgie. Restauratieve nostalgie is
van het type dat tot op heden is beschreven als rooskleurig, reflectieve nostalgie geeft ook
uitdrukking aan gemis, maar heeft daarnaast een aanvaardend en constitutief karakter. Zoals
gezegd, is restauratieve nostalgie hardnekkig in de beeldvorming, omdat het samenhangt met
schuld en schaamte omtrent het verlies van Nederlands-Indië. Reflectieve nostalgie is deels
persoonsgebonden, maar wordt ook mogelijk wanneer er in de collectieve herinnering ruimte
is voor een erkenning van uitwassen in de koloniale tijd. In deze scriptie wil ik vanuit
cultuurwetenschappelijk perspectief aannemelijk maken dat de romans Nog pas gisteren en
De tienduizend dingen van Maria Dermoût geconceptualiseerd kunnen worden binnen de
theorie van Boym die nader zal worden toegelicht in hoofdstuk een.
Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat het koloniaal verleden van Nederlands-Indië
uitermate gevoelig ligt. Door de tijd heen zijn romans met als thema tempo doeloe, zoals die
van Dermoût, maar in het bijzonder ook die van Hella S. Haasse, de inzet geweest van een
felle polemiek en verschillende interpretaties. In hoofdstuk twee van deze scriptie zal ik hier
nader op ingaan. Beide schrijfsters worden gerekend tot de eerste generatie koloniale
migranten schrijvers.47 Wat deze schrijvers gemeenschappelijk hadden was dat ze zelf in
Nederlands-Indië hebben gewoond en om die reden volgens Pattynama ‘actieve herinneraars’
genoemd mogen worden.48 Haasse en Dermoût hebben beide een verlies van hun ‘thuisland’
ervaren dat heeft geleid tot gevoelens van discontinuïteit in hun levens. Op zulke momenten
komen nostalgische gevoelens vaak op, zoals we nog zullen zien in hoofdstuk een. De
receptie en postkoloniale lezing van Haasses werk, kan ons veel vertellen over de
identiteitskwestie die een rol speelde tussen Indo-Europeanen en totoks, te meer omdat beide
schrijfsters totok zijn. Tijdens deze polemiek speelde nostalgische gevoelens ook een
significante rol. Daarnaast maakt deze vergelijking duidelijk hoe postkoloniale
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literatuurwetenschappers (koloniale) ideologieën methodologisch benaderen. Op soortgelijke
wijze wil ik Dermoûts romans analyseren.
Postkoloniale literatuurwetenschap
Postkoloniale literatuurwetenschap richt zich op een analyse van koloniale en postkoloniale
teksten. Het voornaamste doel is om ideologisch geladen denkbeelden te ontmaskeren. In
navolging van het in 1978 gepubliceerde werk van literatuurwetenschapper Edward W. Said,
Orientalism, die heeft aangetoond dat de Westerse imperialist vastzit in een ‘koloniaal
discours’ waarin de Oriënt wordt opgevat als inferieur aan het Westen, zijn diverse
wetenschappers in zijn voetsporen getreden.49 Said heeft aangetoond dat het Westen het
Oosten in cultureel opzicht via kunst, literatuur en wetenschap stereotyperend heeft
afgeschilderd als de ‘Ander’ om daarmee de Westerse overheersing te legitimeren en dat dit
van blijvende invloed is geweest op de beeldvorming van het Oosten in het Westen.50
In navolging van Said richten postkoloniale literatuurwetenschappers hun aandacht op
voormalig gekoloniseerde gebieden en de teksten die in die tijd zijn gereproduceerd. Veelal
ligt hun focus op reisverslagen en egodocumenten. In deze teksten hebben zij strategieën
ontdekt die schrijvers al dan niet bewust hebben ingezet om de kolonie te representeren en
waaruit blijkt dat zij vastzitten in een koloniaal discours. Zo heeft literatuurwetenschapster
Pratt aangetoond dat er in dergelijke teksten sprake is van een ‘esthetisering van de natuur’,
waardoor het een plezier wordt om daarover te lezen. De natuur wordt met behulp van sterke
adjectieven paradijselijk beschreven, bijvoorbeeld emerald groen. Des te paradijselijker, des
te waardevoller en des te legitiemer het is om het land te overheersen.51 Pratt vergelijkt het
narratief met een schilderij en de schrijver met de schilder. Een schilder die kijkt en
waardeert, maar ook produceert voor een publiek.52 De bevolking komt nauwelijks ter sprake
bij deze strategie, waardoor het lijkt alsof het land onbewoond is. Een tweede strategie die zij
heeft ontdekt is die van de ‘seeing-man’. Het gaat hierbij om de relatie tussen degene die
waarneemt en datgene wat wordt waargenomen. Hetgeen dat wordt waargenomen is
ondergeschikt aan de waarnemer: de blik van de imperialistische Westerling.53 Pratt benoemt
dit ‘the monarch-of-all-I-survey scene’.54 Tot slot spreekt zij van de strategie van ‘anticonquest’. Hiermee bedoelt ze de strategie die wordt ingezet waarbij de Westerse ‘seeingman’ zichzelf niet beschouwd als een veroveraar van de kolonie.55 Hij is onschuldig aan dit
proces. De ‘seeing man’ en ‘anti-conquest’ plaatst zij binnen een context die ze een ‘contact
zone’ noemt. Een zone waarin contact is tussen de koloniale overheerser en de
gekoloniseerden. Er is sprake van interactie, het overnemen van elkaars culturele praktijken
en begrip, maar dit alles vanuit een asymmetrische relatie.56
Literatuurwetenschapster Boehmer richt zich in haar studie op wat zij ‘colonialist
literature’ noemt. Dit betreft literatuur geschreven door Europeanen met als thema de
koloniale expansie. De imperialistische visie van de Europese kolonisator staat centraal.57
Haar aandacht gaat ook uit naar reisverhalen en egodocumenten. Boehmer stelt dat de
Europeanen in korte tijd zoveel nieuwe geografische en culturele onbegrijpelijke indrukken
kregen dat ze het hebben beschreven in termen van wat in Europa bekend was. Voor de lezer
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werd de kolonie op die manier begrijpelijk gemaakt, maar tegelijkertijd was de ingezette
strategie dat de Oosterse cultuur werd voorgesteld als inferieur aan, in dit geval, de
Nederlandse cultuur.58 Zaken die zo onbekend waren en derhalve onbegrijpelijk werden
volledig buiten beschouwing gelaten en bleven onbenoemd of werden afgedaan als ‘magisch’
of ‘mysterieus’.59 Boehmer noemt dit ‘unreadability’.60 Daarnaast benoemt Boehmer de
zogenaamde ‘othering strategy’. Dit betreft een strategie waarbij de gekoloniseerde wordt
getypeerd als de ‘Ander’. ‘Anders’ in de zin van onbekend en daarom inferieur waarmee
wederom de legitimiteit van de overheersing tot uitdrukking komt. ‘The West thus conceived
of its superiority relative to the perceived lack of power, self-consciousness, or ability to think
and rule, of colonized peoples.’61 Literatuurwetenschapster Meijer heeft aangetoond dat het
tot ‘Ander’ maken veelal geschiedt via zogenaamde ‘binaire opposities’, waarbij het Westen
wordt voorgesteld als ‘wit’, ‘beschaafd’, ‘goed’ en ‘rationeel’ en het Oosten als ‘bruin’,
‘onbeschaafd’ en ‘mysterieus’. Kortom, superieur versus inferieur.62
De stand van het onderzoek
Zoals reeds vermeld in het voorwoord, zal Maria Dermoût waarschijnlijk voor het grote
publiek een ‘vergeten schrijfster’ zijn, binnen de Indische-Nederlandse letterkunde en de
postkoloniale letterkunde is Dermoût daarentegen alom bekend. Letterkundige Pattynama
schrijft over haar: ‘Onder liefhebbers geldt Maria Dermoût samen met Multatuli, Louis
Couperus en E. du Perron als topauteur van de Indische literatuur’.63 Er zijn twee biografieën
over haar verschenen, waarvan de laatste geschreven is door Freriks en uitgegeven in 2000.64
Specifiek voor De tienduizend dingen is er door neerlandicus Vissers en
literatuurwetenschapster Thiam onderzoek gedaan naar spirituele aspecten in de roman.65
Neerlandicus Houtzager en historicus, filosoof en criticus Hartoko onderzochten
levensbeschouwelijke-en verhaalaspecten en het werkelijkheidsgehalte van de in de roman
beschreven personages en locaties en literatuurwetenschapper Van Neck Yoder de narratieve
structuur van de roman.66 Dermoûts poëtische taalgebruik werd onderzocht door letterkundige
De Vries.67 Daarnaast hebben Pattynama en letterkundige De Mul in het kader van cultural
memory studies veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol van de herinnering in het
oeuvre van Dermoût.68 Cultural memory studies hebben als onderzoeksobject de
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(post)koloniale herinnering aan de voormalige kolonies. Uit deze onderzoeken is duidelijk
geworden dat tempo doeloe in de herinnering een concept is geworden met een nostalgische
invulling.
De tienduizend dingen, dat beschouwd wordt als Dermoûts magnum opus, heeft
wetenschappelijk de meeste aandacht gekregen. Nog pas gisteren is wat dat betreft wat
onderbelicht gebleven. De focus van postkoloniale ideologiekritische lezingen van De
tienduizend dingen heeft gelegen op het concept ‘hybriditeit’. In de koloniale periode stond
hybriditeit voor ‘rasvermenging’ en werd negatief opgevat door de totok elite. Postkoloniaal
bezien wordt de inzet van hybriditeit door een schrijver opgevat als een sociale categorie en
positief geconnoteerd.69 Het betreft culturele vermengingen die hebben geleid tot
synergetische vormen van cultuur en identiteit. Als zodanig doorbreken deze ‘tussenposities’
de essentialistische categorieën van kolonisator en gekoloniseerden, waardoor ze een
ondermijnend effect hebben op het koloniaal discours. Hybride identiteiten kun je opvatten
als ‘een teken van bewustwording en emancipatie’.70 Postkoloniale wetenschappers gebruiken
hybriditeit als een ideologiekritisch concept bij de analysering van (post)koloniale teksten.
Het concept hybriditeit is relevant voor mijn analyse, omdat het een belangrijke rol speelt in
het verhaalmotief van contacten met de Ambonese bevolking in De tienduizend dingen, maar
ook met betrekking tot de vraag welke personages in de roman focaliseren. Nadere uitleg over
focalisatie volgt in de toegepaste methodologie in hoofdstuk een.
Neerlandici Leuker en Praamstra, Van Neck Yoder en historicus Doolan hebben
hybriditeit onderzocht in De tienduizend dingen.71 Hun interpretaties lopen uiteen. In deze
scriptie ga ik het debat aan met deze wetenschappers, maar breid ik mijn onderzoek uit door
eveneens aandacht te besteden aan Nog pas gisteren en de manier waarop in beide romans de
natuur, de contacten met de Javaanse en Ambonese bevolking, ‘bovennatuurlijke’
gebeurtenissen, de innerlijke gemoedstoestanden en jeugdervaringen vanuit het oogpunt van
de vertellende instantie worden beschreven. De manier waarop dit beschreven wordt, zo
hebben Pratt en Boehmer aangetoond, geeft zicht op een eventuele achterliggende koloniale
ideologie in beide romans die gepaard gaat met een rooskleurige nostalgische herinnering aan
Nederlands-Indië of geeft daar juist geen blijk van. Bij de onderzoeksvraag zal ik de keuze
voor deze verhaalmotieven nader verantwoorden.
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Onderzoeksvraag
De studies van Pratt en Boehmer hebben aangetoond dat reisverhalen en egodocumenten
gekleurde representaties van het koloniaal verleden weergeven. De strategieën die schrijvers
hiertoe hebben ingezet wil ik gebruiken bij de analyses van de romans van Dermoût. De
onderzoeksvraag van deze scriptie is: Hoe heeft Maria Dermoût in haar romans Nog pas
gisteren en De tienduizend dingen uitdrukking gegeven aan de herinnering aan tempo doeloe?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal in hoofdstuk een het theoretische kader en de
methodologie worden beschreven. In hoofdstuk twee zal aandacht worden besteed aan de
historische achtergrond waartegen eerste generatie koloniale migranten uit Nederlands-Indië
de behoefte voelden om de herinnering aan Nederlands-Indië levend te houden. Tevens zal
aandacht worden besteed aan de Indo-totok polemiek waarin identiteitskwesties een rol
speelden om zodoende de gevoeligheid van het tempo doeloe thema inzichtelijk te maken. Tot
slot, zal ter vergelijking de receptie en postkoloniale interpretatie van Haasses oeuvre
besproken worden in vergelijking met de receptie van Dermoûts romans, te meer omdat er
tussen Haasse en Dermoût overeenkomsten zijn, maar ook een belangrijk verschil.
De deelvragen een en twee vormen het corpus van mijn onderzoek en hebben
betrekking op de daadwerkelijke analyse van de twee romans en luiden respectievelijk: Op
welke manier komt tempo doeloe tot uiting in de roman Nog pas gisteren op het gebied van
beschrijvingen van de natuur, ‘bovennatuurlijke’ gebeurtenissen, jeugdervaringen, contacten
met de Javaanse bevolking en innerlijke gemoedstoestanden? en Op welke manier komt
tempo doeloe tot uiting in de roman De tienduizend dingen op het gebied van beschrijvingen
van de natuur, ‘bovennatuurlijke’ gebeurtenissen, jeugdervaringen, contacten met de
Ambonese bevolking en innerlijke gemoedstoestanden? Het betreft hier verhaalmotieven die
volgens Pattynama regelmatig terugkeren in de Indisch-Nederlandse letterkunde en als
zodanig geschikt zijn voor een analyse zoals Pratt en Boehmer dat voorstaan.72
Verhaalmotieven zijn betekenisdragende eenheden die zich op alle niveaus van een
tekst manifesteren en door de lezer op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden.73
Genoemde verhaalmotieven zijn indicatief, omdat de Westerse schrijver een coherente
representatie van een ‘vreemde niet-Westerse wereld’ wil reconstrueren. Bewust of onbewust
is deze representatie gebaseerd op culturele en ideologische veronderstellingen van de
schrijver. Letterkundige Spurr onderscheidt twaalf retorische categorieën die Westerse
schrijvers hebben ingezet bij de ondersteuning van koloniale autoriteit of juist het verlies
daarvan.74 Deze twaalf categorieën vormen een terugkerend repertoire dat in koloniale en
postkoloniale teksten wordt ingezet bij de representatie van de niet-Westerse wereld.75 De
door mij gekozen verhaalmotieven zijn onderdeel van het door Spurr gesignaleerde repertoire
en relevant voor mijn vraagstelling in de zin dat ze het kolonialisme kunnen legitimeren, dan
wel kritisch kunnen bevragen. Met andere woorden, ze kunnen de ideologie in de tekst
blootleggen.
Snelders poneert de stelling dat een beschrijving van de tropische natuur nooit neutraal
is.76 Enerzijds kun je de beschrijvingen van de natuur interpreteren als een ontsnapping aan de
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koloniale orde: als een ‘myth of colonial non-intervention’.77 De natuur wordt dan gekoppeld
aan de onschuld van een jeugdige hoofdpersoon. De Mul stelt dat een jeugdige hoofdpersoon
sentimentele gevoelens oproept bij de lezer en de aandacht afleidt van koloniale misstanden.78
Exploitatie van de natuur en koloniale machtverhoudingen worden dan niet benoemd.
Pattynama noemt dit typisch oriëntalistisch, dat wil zeggen onderdeel van een koloniaal
discours.79 Een tijd waarnaar je restauratief nostalgisch kunt terugverlangen.
Zo ook kunnen volgens De Mul de relaties tussen de totoks en gekoloniseerden
harmonieus worden voorgesteld.80 De topos van de baboe is hiervan een bekend voorbeeld uit
het koloniaal discours.81 Wederom wordt hiermee een ongeproblematiseerde koloniale orde
gerepresenteerd. Het minder fijne leven in de kampongs wordt buiten beschouwing gelaten.
De bestudering van deze relaties maakt tevens duidelijk of er sprake is van binaire opposities,
zoals blank versus bruin, Westers versus Oosters of kolonisator versus gekoloniseerde,
waarbij de laatsten als inferieur worden beschouwd.82 Tegelijkertijd kunnen hybride
personages worden geïntroduceerd waardoor raciale scheidslijnen worden doorbroken die,
zoals Boudewijn meent een ‘ondermijnend effect hebben op het koloniaal discours’.83
Tot slot nog iets over bovennatuurlijke gebeurtenissen als verhaalmotief. In een
koloniaal discours worden dergelijke gebeurtenissen door totoks weggezet als ‘goena-goena
of stille kracht’. De totoks ‘zagen’ deze bovennatuurlijke gebeurtenissen zelf niet en schreven
het toe aan het ‘bijgeloof’ van de gekoloniseerden. In postkoloniale literatuur blijft het
‘occulte’ een vast onderdeel in de verbeelding van Nederlands-Indië, maar wordt het juist als
een waardevolle toevoeging beschouwd op de eigen Westerse levensopvatting.84
In beide gevallen kan de representatie van deze verhaalmotieven gepaard gaan met
nostalgische gevoelens, maar wel van een ander type. Legitimatie van het kolonialisme zal
vaak gepaard gaan met een rooskleurig terugblikken op de tijd die totoks bevoorrecht en
onbekommerd in Nederlands-Indië hebben gehad. Dit kan tot uitdrukking komen door een
beschrijving van een mooie jeugd in een overweldigende tropische natuur en gepaard gaan
met oriëntalistische stereotyperingen. Een kritische stellingname ten aanzien van het
kolonialisme zal eerder tot uitdrukking komen in een beschrijving waarin de bevolking van
Nederlands-Indië onderdrukt wordt door de Nederlanders, de natuur geëxploiteerd wordt, er
sprake is van een eenzame jeugd of door een Javaanse vrouw te kiezen als hoofdpersoon van
een roman, om maar wat voorbeelden te noemen. In het laatste gevallen zou een schrijver
reflecteren op het koloniaal verleden of kritiek kunnen leveren. Nogmaals, om Boudewijns
onderzoek in de herinnering te roepen, beide representaties kunnen in een en dezelfde roman
voorkomen. Meer over het onderscheid tussen verschillende typen nostalgie in het
theoretische kader in hoofdstuk een.
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Hoofdstuk 1 Theoretisch kader en methodologie
Theoretisch kader
In de inleiding is uitvoerig stilgestaan bij de complexiteit en gevoeligheid rondom de emotie
nostalgie die vaak een rol speelt wanneer tempo doeloe herinnerd wordt. Tempo doeloenostalgie, zo werd duidelijk, wordt vaak vereenzelvigd met een rooskleurig terugverlangen
naar koloniaal Nederlands-Indië. Enerzijds kwam dit type tempo doeloe-nostalgie
daadwerkelijk tot uitdrukking in de Indisch Nederlandse bellettrie, anderzijds werd elke
herinnering aan Nederlands-Indië als zodanig gerecipieerd in de collectieve Nederlandse
herinnering. Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht heeft aangetoond dat er naast dit type
restauratieve nostalgie nog een ander type nostalgie bestaat dat omschreven wordt als
reflectief.
Het is de verdienste van Boym geweest om dit onderscheid te maken. De oorzaak voor
het ontstaan van beide soorten nostalgie is te herleiden tot een gevoel van discontinuïteit. Dit
verband werd voor het eerst geconstateerd in 1979 door de sociaalpsycholoog Davis in zijn
studie naar nostalgie met als titel Yearning for yesterday.85 Davis stelt dat nostalgische
gevoelens optreden in tijden van onzekerheid en gevoelens van onbehagen. Vaak treden
dergelijke gevoelens op tijdens transitieperioden waarin discontinuïteit in de
identiteitsbeleving wordt ervaren. Nostalgie draagt bij aan een continuering van het
levensverhaal. Het versterkt de relatie met lotsgenoten die ook nostalgisch herinneren.
Nostalgie wordt daarmee niet alleen een individuele, maar ook een collectieve emotie. De
uiting van de emotie is volgens Boym echter verschillend.
Volgens Boym bestaat er een type nostalgie dat geworteld is in gevoelens van verlies
en verdriet en zijn toevlucht zoekt in leuzen zoals: ‘vroeger was alles beter!’ en ‘de goede
oude tijd’. De nostalgicus blikt terug op het verleden met ‘een roze bril’. Het is het type
nostalgie dat Boym omschrijft als ‘restauratief’.86 Dit soort nostalgie benadrukt ‘nostos’ (het
thuisland); men lijkt escapistisch te vluchten in het verleden. Het gaat gepaard met negatieve
gevoelens ten aanzien van het heden en de toekomst. Nostalgie is in deze hoedanigheid
weinig productief. Het stelt het verleden rooskleurig voor en is dus het type tempo doeloenostalgie dat tot nu toe is besproken en geassocieerd wordt met ‘de goede oude tijd’.
Daarnaast bestaat er echter een positievere variant van nostalgie die bijdraagt aan
identiteitsbestendiging, zelfwaardering, reflectie en gericht is op de toekomst. Dit type
nostalgie wordt door Boym beschreven als ‘reflectief’.87 Het is meer gericht op ‘algos’ (pijn),
probeert het verleden in het heden te integreren en beseft dat terugkeer naar het ‘thuisland’
onmogelijk is, omdat het niet meer bestaat. De schrijver Springer omschrijft reflectieve
nostalgie als volgt: ‘Nostalgie geschraagd door nuchterheid, en bestuurd door een soepele
geest die altijd bereid is door de waas der herinnering vooruit te kijken en niet achteruit die
mag van mij! Die nostalgie vormt een goed instrument om voltooid verleden en dynamisch
heden op zinnige wijze met elkaar te verbinden’.88
De filosoof Frans Jacobs geeft een duidelijk voorbeeld bij het onderscheid tussen
restauratieve en reflectieve nostalgie: wanneer de dorpeling een stadbewoner is geworden en
weer dorpeling wil worden, is er sprake van restauratieve nostalgie. Wanneer de dorpeling,
daarentegen, lid wordt van een heemhundekring die de geschiedenis van zijn oude dorp wil
vastleggen, zonder de illusie te koesteren terug te keren, is er sprake van reflectieve
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nostalgie.89 Reflectieve nostalgie voegt de gevoelens van verdriet in bij het besef dat men
verder moet in het heden en de toekomst. Reflectieve nostalgie is eerder een bitterzoete
emotie. De psycholoog Cordaro beschrijft dit type nostalgie als volgt: ‘Nostalgie lijkt dus een
hoofdzakelijk positief getinte emotie te zijn met ondertonen van verdriet, die zorgen voor een
bitterzoete ervaring’.90 Pattynama sluit zich hierbij aan.91 Dit type nostalgie speelt een rol
wanneer tempo doeloe wordt opgevat als de ‘de oude tijd’.
Op letterkundig gebied typeert Boudewijn ‘terugschrijven’ als een vorm van
restauratieve nostalgie.92 Zo kan een representatie van een zorgeloze jeugd in een
paradijselijke natuur waarin koloniale machtsongelijkheid onbenoemd blijft blijk geven van
dit type nostalgie. Boudewijn typeert ‘doorschrijven’ als een vorm van reflectieve nostalgie.93
De tekst geeft in dat geval blijk van bewustwording, acceptatie of zelfs protest tegen koloniale
misstanden. In dat geval is er sprake van een counterdiscours. Het is van groot belang in te
zien dat literaire teksten zowel vormen van doorschrijven als vormen van terugschrijven
kunnen bevatten. Het is dus geen kwestie van of doorschrijven of terugschrijven. Het zijn
deze theoretisch inzichten die ik zal gebruiken bij de analyse van Dermoûts romans.
Methodologie
Methodologisch neem ik een ideologiekritische leeshouding aan zoals die wordt gebruikt door
postkoloniale literatuurwetenschappers. Dat wil zeggen dat ik niet ‘meelees’ met de tekst,
maar zal analyseren welke strategieën Dermoût heeft gebruikt om haar herinnering aan tempo
doeloe te verwoorden met betrekking tot de natuur, ‘bovennatuurlijke’ gebeurtenissen,
jeugdervaringen, contacten met de Javaanse en Ambonese bevolking en innerlijke
gemoedstoestanden. Bij deze analyse zal ik gebruik maken van de inzichten van Pratt die
stelde dat de esthetisering van de natuur, de ‘seeingman’, ‘anti-conquest’ en het gebruik van
sterke adjectieven belangrijke indicatoren zijn voor de duiding van een eventuele koloniale
visie. Een visie waarin blanke suprematie wordt gelegitimeerd en het verlies van de kolonie
ervaren wordt als een groot verlies waarnaar restauratief terugverlangd wordt.
Zo ook zal ik tijdens de analyse gebruik maken van de inzichten van Boehmer om de
ideologie achter te tekst te ontmaskeren. Boehmer gaf aan dat ‘othering strategies’ vaak
gebruikt zijn om de Oosterse bevolking via binaire opposities tot ‘Ander’ te maken. ‘Anders’
in de zin van inferieur aan de Westerse imperialist. Boehmer gaf bovendien aan dat
onbegrijpelijke zaken uit de Oosterse cultuur ofwel onbenoemd blijven in koloniale teksten,
ofwel afgedaan werden als magisch. Ook hier geldt dat de bestaande koloniale verhoudingen
in cultureel opzicht via een narratief worden bestendigd en het verlies van Nederlands-Indië
betreurd werd. Tijd en plaats worden node gemist en kunnen alleen maar restauratief
nostalgisch worden opgeroepen in de herinnering die zijn weerslag krijgt in een tekst.
Het is nu van belang om in te zien dat de methodes die Pratt en Boehmer hebben
aangereikt om ideologieën in (post)koloniale teksten te achterhalen een hoog autobiografisch
gehalte hebben aangezien het reisverslagen en egodocumenten uit Nederlands-Indië betreft.
Dat wil zeggen dat hetgeen beschreven werd in deze teksten in hoge mate toegeschreven kan
worden aan de auteur. Mijn analyse betreft, daarentegen, romans: fictie dus. Romans waarvan
is aangetoond dat het autobiografische gehalte hoog is en de beschreven ervaringen als
authentiek mogen worden opgevat. Dat betekent dat de auteur van de tekst gelijk is aan de
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vertelster en de representaties dus toegeschreven kunnen worden aan haar. De vraag blijft
echter wel wie Dermoût heeft gekozen als vertelinstanties. Om dat te achterhalen maak ik
gebruik van een narrotologisch instrumentarium afkomstig van literatuurwetenschapster Bal
om een gedetailleerde analyse van de romans mogelijk te maken. Bal introduceert het concept
focalisatie.94
Focalisatie wordt door de auteur ingezet. Een wetenschappelijke analyse van de
focalisators maakt het mogelijk na te gaan hoe de auteur zich verhoudt tot het verhaal. Het is
dan interessant om na te onderzoeken wie de auteur laat focaliseren. De lezer kijkt namelijk
mee door de ogen van de focalisator en neemt diens visie bijna als vanzelfsprekend over.
Focalisatie is daarmee een belangrijk middel dat de auteur kan inzetten om zijn lezers te
beïnvloeden. Een belangrijke vraag is of de verteller alleen vertelt, of ook waarneemt:
focaliseert, handelt, meningen en gedachtes heeft. Bal maakt een onderscheid tussen een
externe verteller en een personagegebonden verteller. In het eerste geval vertelt de auteur over
anderen en neemt zelf geen deel aan het verhaal. In het tweede geval is de verteller tevens een
personage in het verhaal. In de romans van Dermoût is sprake van externe vertellers. Dermoût
neemt zelf geen deel aan het verhaal. Bovendien is bij focalisatie van belang wie er
waarneemt (focaliseert). De externe verteller, die als personage geen rol heeft in de roman,
kan behalve vertellen ook zijn of haar visie op de gebeurtenissen in het verhaal geven,
bijvoorbeeld bij monde van een auctoriale vertelinstantie.95 In dat geval is de verteller tevens
focalisator. De externe verteller kan er ook voor kiezen de visie van de personages te vertellen
die dan focalisators zijn. Als lezer gaan we dan de gedachtewereld van een personage binnen.
Dit wordt interne focalisatie genoemd. Er is sprake van invasie, waarvan is aangetoond dat de
lezers zich meer identificeren met het personage dan bij externe focalisatie, waardoor het een
grotere emotionele respons oproept.96 Een combinatie is ook mogelijk: de externe verteller én
de personages presenteren hun visie. In dat geval is er sprake van een dubbele focalisatie. Het
is bij focalisatie van belang in te zien dat de schrijfster keuzes maakt om met het verhaal een
bepaald effect te weeg te brengen bij de lezer en dat het bij de lezer een specifieke vorm van
verwerking van het verhaal oproept.
Bal stelt dat focalisatie, als verteltechniek, een middel is waarmee tegelijkertijd een
gevoel van herkenning en van afstand bij de lezer opgeroepen kan worden.97 Zo kan de
externe focalisator ervoor zorgen dat culturele verschillen opgeheven worden, hetgeen leidt
tot begrip bij de lezer, omdat daarmee herkenning wordt opgeroepen. De externe focalisator
kan er ook voor kiezen om culturele verschillen te expliciteren, waardoor ‘het vreemde’ van
de andere cultuur wordt benadrukt en er afstand gecreëerd wordt bij de lezer. Dit subtiele spel
kan ook ingezet worden bij interne focalisators. Wanneer de interne focalisator uitlegt
waarom hij of zij doet, denkt en handelt vanuit zijn culturele achtergrond, wordt begrip en
herkenbaarheid opgeroepen bij de lezer, wanneer dit achterwege blijft, wordt er afstand
gecreëerd. Dat wil zeggen dat culturele gebruiken onbegrijpelijk blijven voor de lezer. De
voortdurende afwisseling van identificatie en afstand betekent dat de keuze aan de lezer is.
Bal stelt aan de hand van een analyse van Dermoûts verhaal De Sirenen dat deze manier van
focaliseren kenmerkend is voor het hele oeuvre van Dermoût.98 Inhoudelijk betekent dit dat:
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‘Twee werelden die een verbintenis hebben aangegaan, die elkaar raken, aanraken
zelfs…maar die juist omdat beiden zichzelf zijn-naast elkaar leven’ een belangrijke thematiek
is in haar werken.99
Uit voorgaande volgt niet automatisch dat wanneer de externe verteller focaliseert we
de visie die hieruit naar voren komt mogen vereenzelvigen met de visie van Dermoût. Bij
fictie schrijft de auteur een verhaal, maar met het schrijven creëert hij/zij een denkbeeldige
verteller die de gebeurtenissen aan de lezers vertelt. Dit ligt anders wanneer is gebleken dat
het verhaal een hoog autobiografisch gehalte heeft. Voor wat betreft Nog pas gisteren is dat
het geval, voor wat betreft De tienduizend dingen is het fictieve gehalte van het verhaal
weliswaar hoger, maar zijn de ervaringen die Dermoût beschrijft wel authentiek. Om die
reden neem ik het standpunt in dat de visie van de interne en externe focalisator in Nog pas
gisteren en De tienduizend dingen, vanwege het aantoonbare hoge autobiografische gehalte,
gelijk is aan die van Dermoût.100
Nog pas gisteren is volgens Freriks, Dermoûts tweede biograaf, sterk autobiografisch.
Er is sprake van een sterke identificatie van Maria Dermoût met de hoofdpersoon uit de
roman, Riek. Zowel Dermoût als Riek zijn enig kind, worden grotendeels opgevoed door
Javaanse bedienden, krijgen te maken met opstanden op Java en een schoolgang naar
Nederland. Dermoût leest op haar elfde boeken, waarvan de schrijvers centraal staan voor een
personage in Nog pas gisteren, te weten ‘de oude meneer’. De beschrijving van het uiterlijk
van Rieks moeder is identiek aan Dermoûts stiefmoeder. Het decor in Nog pas gisteren komt
overeen met het woonhuis en de suikerfabriek Redjorasi waar Dermoût opgroeide. Het meest
overtuigende bewijs voor het autobiografische gehalte van Nog pas gisteren is misschien nog
wel Dermoûts dagboek, waarin ze op 19 december 1956 zichzelf ‘het kind Riek’ noemt en
een foto van haar vader en stiefmoeder waarop ze op de achterkant heeft geschreven: ‘Nog
pas gisteren’.101

Maria Dermoûts vader en stiefmoeder

In De tienduizend dingen staat het autobiografische gehalte ter discussie. De tienduizend
dingen speelt zich af op Ambon, het eiland waar Dermoût van 1910 tot 1914 heeft gewoond.
Met Ambon heeft zij een bijzondere band gehad en het eiland heeft een belangrijke rol
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gespeeld in haar proza.102 In 1912 maakte Dermoût kennis met Carolina (‘Lien’) van AartOverdijk, een vrouw met wie ze zich sterk identificeert.103 Eind negentiende eeuw bezat Van
Aart samen met haar echtgenoot een perkeniertuin, Kate-Kate, aan de binnenbaai van Ambon,
waarnaar De tuin Kleyntjes in De tienduizend dingen gemodelleerd is. Felicia is gemodelleerd
naar de historisch figuur Lien van Aart. Lien vertelt Dermoût over Het eiland, De tienduizend
dingen en het verlies van haar zoon. Lien vertelt deze verhalen op basis van de verhalen die
zij weer van haar vader heeft gehoord. Het zijn dus in feite ‘her-herinneringen’. Vanuit een
nostalgische beeldvorming in Nederland is de roman lange tijd als realistisch en authentiek
geïnterpreteerd, waardoor Felicia van Kleyntjes vereenzelvigd werd met Dermoût.
Drieënhuizen heeft aangetoond dat dit onjuist is. Ze schrijft: ‘Kortom, het onderscheid
tussen feit en fictie was sterk vervaagd door constante herhaling van de bewering dat het
Dermoûts eigen herinneringen betrof en daarmee had het werk grote authenticiteitswaarde
gekregen’.104 Daar staat tegenover dat de herinneringen weliswaar niet authentiek zijn, maar
wel de ervaringen. Letterkundige en schrijver Nieuwenhuys stelt: ‘Herinnering en verbeelding
schuiven in elkaar; natuur en mensen verwisselen van plaats of van gezicht, alleen de
ervaringen zijn authentiek’.105 Dit alles betekent dat wanneer de externe verteller focaliseert
de ideologie die daaruit voortkomt toegeschreven mag worden aan Dermoût.
Alvorens over te gaan tot de daadwerkelijke analyses, zal in hoofdstuk twee eerst
aandacht besteed worden aan de historische achtergrond waartegen eerste generatie koloniale
migranten de behoefte voelden om hun herinneringen aan Nederlands-Indië te consolideren,
de eerdergenoemde Indo-totok polemiek, en op de receptie en postkoloniale
wetenschappelijke duiding van Haasses oeuvre.
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Hoofdstuk 2 De herinnering aan Nederlands-Indië in de Indisch-Nederlandse bellettrie
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw
In dit hoofdstuk wil ik aantonen dat de meerderheid van Indische Nederlanders het afscheid
van Nederlands-Indië met de soevereiniteitsoverdracht na 1949 als het verlies van hun
thuisland ervaarden. Nadat ze gearriveerd waren in Nederland voelden ze zich ontheemd in
hun nieuwe vaderland. Dit heeft ertoe geleid dat ze een gevoel van discontinuïteit beleefden
in hun leven en onzeker waren over hun identiteit.
Over het algemeen wensten de Indische Nederlanders geruisloos te assimileren in
Nederland en dit werd ook van ze verlangd. Tegelijkertijd kwam in de jaren vijftig onder een
intellectuele voorhoede in de Indo-Europese gemeenschap de wens op om een eigen
identiteitsbesef te ontwikkelen. Dit identiteitsbesef, zo was de opvatting, zou zich het beste
kunnen ontwikkelen wanneer er aandacht aan werd besteed op cultureel niveau. Romans
waren hiertoe uitermate geschikt. Op die manier zou de Indische erfenis gepreserveerd
worden.106 Het is in deze jaren vijftig geweest waarin Nog pas gisteren en De tienduizend
dingen zijn gepubliceerd. De herinnering aan Nederlands-Indië die tot uitdrukking kwam in
romans en waarin tempo doeloe een significante rol speelde, heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van een identiteitsbesef stellen De Mul en Snelders.107 Snelders
citeert socioloog Hall om haar argument kracht bij te zetten, die schrijft: ‘It [cultural identity]
is always constructed through memory, fantasy, narrative and myth’.108 Snelders stellingname
wordt door Boudewijn bevestigd wanneer ze stelt dat postkoloniale literaire werken de
mogelijkheid bieden aan auteurs om zich Indisch te profileren en uiting te geven aan hun
diasporische ervaringen. 109
In de jaren vijftig zou het ‘recht op herinneren’, zoals dat onder meer tot uitdrukking
kwam in romans, leiden tot een schisma in de Indisch Nederlandse gemeenschap die wel
aangeduid wordt als de Indo-totokpolemiek. Binnen deze polemiek zouden nostalgische
gevoelens hoogtij vieren. Tempo doeloe werd de inzet van dit recht op de herinnering. Wat er
herinnerd werd was namelijk verschillend. Voor de Nederlandse koloniale elite had tempo
doeloe een andere connotatie dan voor Indo-Europeanen. Bijl omschrijft de herinnering aan
tempo doeloe voor totoks als volgt: ‘… tempo doeloe denotes the good old days when life
was colonially luxurious and untouched by rapid modernity. It was also the time when the
Order of Creation was still in place and the various races knew where they belonged’.110 IndoEuropeanen hadden alleen al vanwege hun etnische afkomst waaraan een ondergeschikte
sociale positie was verbonden een andere herinnering aan Nederlands-Indië dan de totoks. De
Mul schrijft hierover: These ethnic differences informed experiences and memories of
colonial residents in the Dutch East Indies, as well as their social positioning within Dutch
society after their arrival’.111
De belangrijkste pionier die de herinnering aan Nederlands-Indië levend wilde houden en
daarmee een identiteitsbesef onder de Indische Nederlanders wilde ontwikkelen, was schrijver
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en journalist Tjalie Robinson.112 Tjalie was Indo-Europees en zou ongemeen fel van leer
trekken in zijn receptie van Haasses Oeroeg. Ook zijn verhouding tot Dermoût zou bekoeld
raken toen zij geen gehoor gaf aan de wens van Tjalie om als boegbeeld te functioneren voor
de Indo-Europese emancipatie en haar vermeende Indo-Europese afkomst niet wenste te
erkennen. Alvorens deze polemiek uit te werken, nu eerst kort iets over de historische context
van het vertrek uit Nederlands-Indië en de aankomst in Nederland van Indische Nederlanders
waaruit begrijpelijk wordt waarom deze gemeenschap te kampen had met diasporische
ervaringen, waardoor de emotie nostalgie al snel opkwam.
Het land van vertrek en het land van aankomst
Voor veel Indische Nederlanders was het leven in de kolonie een mooie tijd geweest. Dit gold
met name voor totoks die de bestuurlijke en economische elite hadden gevormd in
Nederlands-Indië. Aan deze tijd kwam met de soevereiniteitsoverdracht in 1949 definitief een
einde. Het verlies van Nederlands-Indië werd ervaren als een groot verdriet, zoals onlangs
verwoord door historicus Oostindie. In een interview zegt hij: ‘De Indische
gemeenschap…was juist door en door verbonden met de koloniale samenleving. Indische
Nederlanders, en ook Molukkers, raakten met de dekolonisatie vooral iets kwijt: een cultuur
en een vaderland’.113 Voorafgaand aan de migratie naar Nederland, hadden Indische
Nederlanders traumatische ervaringen ondergaan.114 De Japanse invasie, internering in
Japanse kampen, de Bersiapperiode, twee koloniale oorlogen (eufemistisch in Nederland de
zogenaamde ‘politionele acties’ genoemd) hadden grote impact gehad.115 Het uiteindelijke
dekolonisatieproces ging gepaard met een grootscheepse migratie. In de periode 1945-1962
‘repatrieerden’ ruim 300.000 mensen vanuit Indonesië naar Nederland. Twee derde hiervan
was van Indisch Nederlandse afkomst en velen van hen waren nog nooit in Nederland
geweest.116
De eerste koloniale migranten in de jaren vijftig kwamen in Nederland; een land dat
weinig ervaring had met etnische diversiteit en bezig was met de verwerking van de bezetting
en de wederopbouw. Tot 1955 was er zelfs sprake van een ontmoedigingsbeleid wat betreft
‘repatriëring’.117 Minister-president Drees noemde de komst van veel Indische Nederlanders
‘aanvechtbaar’.118 PvdA’er Stufkens vreesde ‘ongezonde kernen in ons volkslichaam’.119 In
de volksmond werden de koloniale migranten nog wel eens aangeduid als ‘dubbele
bonnenvreters’.120 Het zouden ‘reactionairen’ zijn die terugverlangden naar het koloniale
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verleden wanneer ze Nederlands-Indië ter sprake brachten.121 Oostindie omschrijft de opvang
van de koloniale migranten als ‘doeltreffend, zuinig, paternalistisch’ met als einddoel
assimilatie.122 Van Leeuwen noemt deze assimilatiedwang een ‘culturele dekolonisatie’ van
het Indische leven in Nederland.123
De koloniale migranten kwamen wat hun verwachtingen betreft van een koude kermis
thuis. Huisvesting alleen al was een probleem: dit gebeurde in contractpensions of, in het
ergste geval, in voormalige doorvoerkampen uit de Tweede Wereldoorlog. Naast deze kille
ontvangst hadden veel koloniale migranten materiële schade geleden. Velen kwamen berooid
naar Nederland vanwege gederfde salarissen en pensioenen. Deze zogenaamde ‘backpaykwestie’ werd volgens de koloniale migranten in het naoorlogse Nederland nooit bevredigend
opgelost.
Tezamen heeft dit geleid tot het gevoel een ‘lotsgemeenschap’ te zijn.124 In deze
gemeenschap overheerste gevoelens van ‘angst, vernedering, woede, verdriet en
overlevingsdrang’, aldus Oostindie.125 Historicus Bosma spreekt zelfs van een ‘innerlijke
migratie’.126 Dergelijke gevoelens hebben volgens Van Leeuwen geleid tot een
identiteitscrisis bij de koloniale migranten.127 Een identiteitscrisis die zowel tot uiting kwam
bij ‘gerepatrieerde’ Indo-Europeanen als totoks die met terugwerkende kracht gingen
‘verindischen’.128 Het besef een gedeeld koloniaal verleden te hebben gaf een gevoel van
verbondenheid, aldus de optimistische stellingname van Robinson.129 Historicus Willems
meent dat deze verbondenheid tussen Indo-Europeanen en totoks geen ‘gezamenlijke Indische
heimwee’ teweeg heeft gebracht, maar eerder gebaseerd was op opportunistische motieven.130
Het onderzoek van Van Leeuwen ondersteunt dit. Zij schrijft hierover: ‘Wat eveneens opvalt
is de algehele afwezigheid van totoks als ‘stem’ in de vroeg-postkoloniale arena. Zij hadden
simpelweg geen belang daarin: ‘totoks hadden in de wederopbouwperiode noch behoefte aan
gecultiveerde nostalgie, noch aan (groepsgewijze) culturele profilering van hun identiteit als
‘Indische Nederlanders’.131 Op intellectueel en cultureel niveau hadden de totoks al hun naam
gevestigd in Nederlands-Indië hetgeen zij in Nederland moeiteloos konden continueren. Hun
aanpassingsmoeilijkheden waren ook vanwege hun etniciteit aanzienlijk minder dan bij IndoEuropeanen. Het enige wat totoks en Indo-Europeanen bond waren oorlogsclaims. Van
Leeuwen typeert de Indische gemeenschap als een mythe die alleen maar in termen van een
herinneringsgemeenschap kan worden opgevat.132 Pattynama sluit zich hierbij aan wanneer zij
spreekt van een ‘memory community’.133
Op de vraag hoe Indische Nederlanders op basis van dit wij-gevoel zich moesten
verhouden tot het nieuwe thuisland, werd verdeeld gereageerd. Enerzijds waren er koloniale
migranten die ‘geruisloos’ wensten te assimileren door qua leefwijze zo ‘Hollands’ mogelijk
121

Oostindie, Postkoloniaal Nederland, 26.
Idem, 41.
123
Van Leeuwen, Ons Indisch erfgoed, 120.
124
J. A. A van Doorn, Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring, (Amsterdam 1995), 64.
125
Oostindie, Postkoloniaal Nederland, 82.
126
Bosma, e.a., De geschiedenis van Indische Nederlanders, 54.
127
Van Leeuwen, Ons Indisch erfgoed, 45.
128
Gerepatrieerde staat tussen aanhalingstekens. De koloniale migranten uit Nederlands-Indië worden vaak
aangeduid als ‘repatrianten’. Ze zouden terugkeren naar het vaderland. Een onjuiste benaming, omdat velen nog
nooit ‘voet aan wal hadden gezet’ in Nederland. Hun geboorteland was Nederlands-Indië. Vandaar mijn
voorkeur voor koloniale migranten.
129
Van Leeuwen, Ons Indisch erfgoed, 61.
130
Willems, als geciteerd in: Van Leeuwen, Ons Indisch erfgoed, 61.
131
Van Leeuwen, Ons Indisch erfgoed, 96.
132
Van Leeuwen als geparafraseerd in: Snelders, Hoe Nederland Indië leest, 64-65.
133
Pattynama, ‘Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formations’, in: Ube Bosma (red.), Post-colonial
Immigrants and Identity Formations in the Netherlands, (Amsterdam 2012), 178.
122

19

te leven. Tempo doeloe was voorbij en daarover moest gezwegen worden, het was niet iets
om trots op te zijn, de aandacht op te vestigen en onbruikbaar voor de toekomst. De schrijver
Van Dis typeerde het als ‘zwijgen met een zichtbaar uitroepteken’; Pattynama heeft het ‘een
sfeer van verborgen herinneringen’ genoemd’.134 ‘Indisch was toen en daar en niet hier en
nu’, zo verwoordde de Indisch Nederlandse woordvoerder Deetman deze attitude die bekend
staat als ‘het Indisch zwijgen’.135 Niet te lang stil staan bij deze treurige gebeurtenis: ‘djangan
nangis!’, was het motto.136 Anderzijds was er sprake van een aantal Indo-Europeanen die
duidelijk behoefte hadden om hun identiteit te ontlenen aan hun verleden in Nederlands-Indië
en daaraan uitdrukking te geven.
De Indo-totok polemiek
In de jaren vijftig ontstond onder Indo-Europeanen een culturele voorhoede die de Indisch
Nederlandse identiteit hoog in het vaandel had staan. Een belangrijk initiator en voortrekker
in de canonisering van de Indisch Nederlandse cultuur was, zoals gezegd, Tjalie Robinson.
Tjalie was trots op de Indische cultuur die hij vergeleek met de mestiezenculuur uit ZuidAmerika en heeft veel in het werk gesteld om de erfenis ervan te behouden, te versterken en te
verspreiden. Kunstuitingen, publicaties en festivals waarin de Indische identiteit centraal
stond, droegen bij aan een gevoel van verbondenheid dat Tjalie voorstond. Tjalie meende dat
Nederland iets kon leren van de Indisch Nederlandse waarden. Om die reden was hij een
fervent tegenstander van geruisloze assimilatie. Aangepaste Indo-Europeanen typeerde hij als
‘Droom en Vreesmannen’.137
Oostindie stelt dat wat Robinson als Indisch definieerde raadselachtig blijft. ‘Het
Indische van ‘Tjalie’ was een mengeling van trots en geborgenheid, vol nostalgische
verwijzingen naar een voorbij koloniaal tijdperk, een lofzang op de vruchten van een
Euraziatische mengcultuur…’138 Snelders ondersteunt dit standpunt. In navolging van
literatuurwetenschapper Gayatri en schrijfster Hüggan, meent zij dat Robinson gebruik maakt
van wat bekend staat als ‘strategic essentialism’ of ‘strategic exoticism’139 Hiermee wordt
bedoeld dat Robinson (bewust) gebruik maakte van een cultureel onderscheid tussen Oost en
West waarbij hij de Indo-Europese cultuur iets wezenlijks toekent waarin het zich
onderscheidt van totoks met een verleden in Nederlands-Indië. ‘Oosters denken is kalmer en
minder “aanplakkerig”’ en zou dichter bij de natuur staan.140 Koloniale totoks die niet
wensten te ‘verindischen’ mochten dan geen aanspraak maken op Indisch zijn. Mensen die
geen Indo-Europeaan maar totok waren, konden niet Indisch zijn. Alleen het overnemen van
Indische gebruiken was niet voldoende. Wat de precieze invulling was van de wezenlijke
kenmerken die hij Indo-Europeanen wenste toe te schrijven, blijft daarentegen duister. Hij
noemt het in 1967 een ‘geestelijke omschakeling’.141 Duidelijk is wel dat hij zoekende was
naar een Indo-Europees identiteitsbesef: niet in etnische termen waartegen hij zich
nadrukkelijk afzet, maar in culturele termen. In Tong Tong schrijft hij: ‘…hoe volslagen
nonsens het is om te balden over ‘volbloed’ en ‘halfbloed’. Dit discriminatief onderscheid,
ontstaan tijdens het ‘Europees imperialisme’, heeft veel onheil gesticht. Het wordt tijd dat het
nu ook maar geheel verdwijnt’.142
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Uiteindelijk stond Robinson betrekkelijk alleen in zijn opvatting. Assimilerende IndoEuropeanen beschouwden het als een doodlopende weg, aldus Oostindie.143 Dit betekende dat
de Indische cultuur als populair genre nog niet bestond.144 ‘Zonder weg terug was
verregaande aanpassing de beste strategie geweest; daarom hadden de koloniale migranten,
ondanks alle ergernis over onwetendheid en paternalisme in naoorlogs Nederland, zich bereid
getoond ‘aardappelvreters’ te worden, zo stelt Oostindie.145 Tegelijkertijd heeft Robinsons
streven naar de bewustwording van een identiteitsbesef ontegenzeggelijk een rol gespeeld in
de manier waarop hij het oeuvre van Haasse heeft beoordeeld.
De rol van de Indo-totok polemiek in de receptie van Hella S. Haasses Oeroeg
De Indo-totok polemiek kwam pregnant tot uiting bij de receptie van Oeroeg van Haasse dat
in 1948 als boekenweekgeschenk werd gepubliceerd ten tijde van de ‘politionele acties’.
Boudewijn stelt dat: ‘In wat wel en niet als Indische literatuur mag gelden, is het literaire
werk van Haasse veelvuldig onderwerp van discussie’.146 Letterkundige Prins noemt Oeroeg
‘het begin van de naoorlogse tegenstelling tussen Indo’s en totoks’.147 Robinson heeft in dit
proces geprobeerd een stempel te drukken op wat Indische letterkunde genoemd mocht
worden.148 In het tijdschrift Oriëntatie, dat speciaal gericht was op de Indisch-Nederlandse
bellettrie, recenseerde Robinson Oeroeg als ‘fout’.149 Haasse zou als totok en als vrouw geen
enkel recht van spreken hebben over het Nederlands-Indisch verleden. Ze zou een
buitenstaander zijn geweest, zonder kennis van zaken. Ze had niets begrepen van het leven in
Nederlands-Indië, evenmin als alle totoks.150 Robinson herkende zijn herinneringen aan
Nederlands-Indië totaal niet in Oeroeg. Hij meende als mannelijke Indo-Europeaan veel meer
recht van spreken te hebben over het Nederlands-Indisch verleden, omdat hij dit verleden in
tegenstelling tot Haasse, van dichtbij had meegemaakt. Het slot van Oeroeg stoorde hem het
meeste. Dit slot is als volgt:
‘Ik heb niet anders willen doen dan een verslag neerschrijven van onze gezamenlijk
doorgebrachte jeugd… en Oeroeg zal ik nooit meer ontmoeten. Het is overbodig
toe te geven dat ik hem niet begreep. Ik kende hem, zoals ik Telga Hideung
kende-een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit. Is het te laat?
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.’151
De totok-hoofdpersoon blikt hier terug op zijn vriendschap met de Javaanse jongen Oeroeg
die hij voor het laatst ontmoet als nationalistische vrijheidsstrijder aan een meer. Bedroefd
blikt hij terug op de onmogelijke vriendschap tussen hem en Oeroeg. Symbolisch komt dit tot
uitdrukking in de situering van hun laatste ontmoeting aan een zwart kratermeer met een
spiegelend oppervlakte dat telkens van kleur verandert.152 Het meer spiegelt, waardoor het de
illusie wekt dat het de werkelijkheid reflecteert, tegelijkertijd is het meer donker en diep,
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waardoor je niet weet wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Zo moeten we de relatie tussen
de hoofdpersoon en Oeroeg ook opvatten: als een onmogelijkheid om ‘de Ander’ te kennen,
niet omdat er sprake is van machtsverschillen, maar omdat het ‘Oosten het Oosten is en het
Westen en Westen’.153
Het opmerkelijke aan Robinsons recensie is dat hij stelt dat Haasse te negatief is over
de onmogelijkheid van vriendschappen tussen totoks en Javanen. Het racisme van de vrienden
van de hoofdpersoon ten aanzien van Oeroeg vond hij ongeloofwaardig. Vriendschappen
waren wel degelijk mogelijk, zelfs in de Bersiapperiode. Als argument zet hij zijn hybride
identiteit als Indo-Europeaan in. Als Indo-Europeaan zou hij veel meer zicht hebben gehad op
de mogelijkheid van dergelijke relaties dan Haasse in Nederland-Indië.154 Het slot van Oeroeg
betitelde hij als ‘ondoordacht en politiek gevaarlijk’.155 Etniciteit speelde dus toch een rol in
het recht op herinneren bij Robinson in postkoloniaal Nederland waarin hij streefde naar
emancipatie van de Indo-Europese gemeenschap en eerdergenoemde culturele toe-eigening
door totoks niet op prijs stelde. Het dispuut zou gaan over ‘agency’, dat wil zeggen het recht
op vertegenwoordiging van de herinnering aan Nederlands-Indië, aldus Boudewijn.156 Later
zouden de weduwe van Robinson en diens kleindochter, Siem Boon, zich ook kritisch uitlaten
over Haasse. Zij meende dat Oeroeg geen slecht boek was omdat het geschreven was door
een totok, maar omdat het geschreven was door iemand (Haasse) die Nederlands-Indië niet
kende. Als totoks meenden wel kennis van zaken te hebben, waren het ‘arrogante totoks’.157
In 1972 stelde Nieuwenhuys ook dat hij Oeroeg ‘onwaarachtig’ vond. ‘En hoe zou zij dit
[Nederlands-Indië] ook kennen als Hollands meisje opgegroeid in een Hollandse omgeving’,
zo schreef hij.158
Na Oeroeg zou Haasse volgens Snelders telkens weer de inzet zijn geweest van een
‘spreekwoordelijke onderhandeling’ over het recht op herinnering van het koloniaal
verleden.159 Bij de verfilming van Oeroeg in 1993 die sterk gepolitiseerd was en misdaden
van Nederlandse militairen toonde, misten critici de mythische natuur en in 2009 toen Oeroeg
wederom gratis werd uitgegeven, toonden meereizende journalisten zich aantoonbaar
teleurgesteld, omdat ze in het toenmalige Indonesië hun beeld van Nederlands-Indië niet meer
herkenden.160 Bij de verschijning van haar andere romans over Nederlands-Indië, Heren van
de thee (1992) en Sleuteloog (2002) zou de discussie over het recht op herinnering telkens
weer de kop opsteken.
Haasse trok zich deze kritiek zeer aan. Haar reactie op Robinsons kritiek spreekt wat
dat betreft boekdelen. Ze zei: ‘…, iets dat me eerlijk gezegd wel eens pijn heeft gedaan, want
ik ben gevormd door mijn geboorte en jeugd in Indië’.161 Over Nieuwenhuys’ kritiek zei ze:
‘Rob Nieuwenhuys heeft mij eigenlijk mijn geboorteland afgenomen’.162 Haasse beriep haar
recht van spreken veelal op haar ervaringen van de natuur die haar als kind gevormd hadden,
zoals ze te kennen gaf in een interview met Pattynama waarin ze stelde dat ‘Java haar
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innerlijk landschap was’.163 Haasse wilde graag bij de Indische gemeenschap behoren, nam
naar eigen zeggen nadrukkelijk afstand van een verheerlijking van ‘de goede oude tijd’, maar
keurde ook de verloochening van de verdienstelijkheden van Nederland in haar kolonie af.164
Ter verdediging heeft met name de schrijver Kousbroek een lans gebroken voor
Haasse. Etniciteit mocht geen rol spelen bij de beoordeling van haar romans. Hij wenste een
apolitieke benadering. Beschrijvingen van de ervaringen van de natuur waren wel degelijk
legitiem, want dit vormde het ‘innerlijk groene behang’.165 Hij verweet Robinson dat hij had
geprobeerd om Haasse voor de tweede maal uit haar geboorteland te verbannen, nostalgie en
‘witwasserij van het koloniaal verleden’.166
Wat duidelijk wordt uit deze Indo-totok polemiek is dat Haasse en Kousbroek de
ervaring van de natuur in haar jeugdjaren bepalend vonden voor het recht op de herinnering.
Deze ervaring zou voor een ‘geestelijk gemengd zijn’ hebben gezorgd.167 Robinson,
daarentegen, legde eerder de nadruk op de cultuur en in het verlengde daarvan impliciet op
etniciteit. De kritiek die Robinson had, heeft niet verhinderd dat Haasses’ oeuvre is
gecanoniseerd in Nederland.168 Zij wordt als vanzelfsprekend opgevat als ‘de spreekster’ over
Nederlands-Indië waardoor haar romans het collectief geheugen over Nederlands-Indië
diepgaand hebben bepaald.169 Snelders verklaring hiervoor is dat politieke processen in
postkoloniaal Nederland, die gepaard gaan met raciale denkbeelden, in hoge mate bepalen wat
er tot de collectieve culturele herinnering over het koloniaal verleden behoort en wat niet. Het
blanke perspectief van Haasse behoorde daartoe. Robinsons Indo-Europese perspectief niet,
waardoor hij slechts beperkt een plek heeft gekregen binnen het nationale literaire canon.170
Het is nu de vraag hoe Dermoût past in dit relaas over Haasse. Alvorens dat te beantwoorden,
kort nog iets over de manier waarop de postkoloniale literatuurwetenschap de romans van
Haasse benaderd heeft.
Postkoloniale wetenschappelijke interpretaties van Hella S. Haasses romans Oeroeg en
Sleuteloog
In deze paragraaf wil ik duidelijk maken hoe postkoloniale wetenschappers de romans Oeroeg
en Sleuteloog van Haasse hebben onderzocht. Met name de interpretatie van de
verhaalmotieven natuur, de relaties tussen Nederlanders en Javanen, de inzet van hybride
personages, focalisatie en de daaraan verbonden conclusies aangaande het nostalgische
karakter van deze romans zijn interessant voor mijn onderzoek. Het betreft hier namelijk
verhaalmotieven die ik ook analyseer op nostalgie in de romans van Dermoût.
Het centrale thema in Oeroeg is wat literatuurcriticus Dijkgraaf betreft het besef dat er
cultuurverschillen zijn.171 Cultuurverschillen waartegen de vriendschap tussen het blanke
totok hoofdpersonage en Oeroeg niet bestand is. Een kernvraag in de roman is volgens haar:
‘Is Oeroeg minder dan wij?’, een vraag die de hoofdpersoon stelt aan zijn oom.172 ‘Ben je
belazerd. Een panter is anders dan een aap, maar is een van de twee minder dan de ander?’
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luidt het antwoord.173 Geen verschillen dus, zo luidt de les. Als volwassene, aan het eind van
het verhaal, blijken die er toch te zijn waardoor de vriendschap met ‘de Ander’ onmogelijk
blijkt. Literatuurwetenschapster Ten Dolle verwijst onder meer naar deze en onderstaande
passage wanneer ze Oeroeg als een antikoloniale roman typeert.
‘Moet ik daarom tot de conclusie komen dat ik opgegroeid ben in een omgeving
waar men geen oog had voor bepaalde verschijnselen?’174
Op basis hiervan stelt Ten Dolle dat Haasse in Oeroeg de thematiek van het niet moedwillige
onvermogen om de koloniale werkelijkheid te onderkennen onder de aandacht brengt.175
Pattynama stelt dat Oeroeg het thema van interraciale vriendschap heeft
geïntroduceerd in de Nederlandse letterkunde. Het is een roman die moet worden gelezen als
‘een mislukte zoektocht naar de koloniale ander’ en het verdriet dat daarmee gepaard gaat.176
Daarmee bevestigde het het toen gangbare denkbeeld dat er onoverbrugbare verschillen
bestonden tussen Oost en West. Daarnaast stelt ze dat het geschreven is vanuit het standpunt
van een kind dat alles als vanzelfsprekend ervaart en dat Oeroeg niet focaliseert en geen stem
krijgt. Nergens leren we Oeroegs gedachten kennen.177 In 2002, vierenvijftig jaar later, zou
Haasse een tegen-herinnering hebben beschreven in Sleuteloog en zou zij een ervaren rijpe
schrijfster zijn geworden. De vertelster, Herma Warner, ziet in dat haar vriendschap met Indovriendin Dee in Nederlands-Indië niet vanzelfsprekend was bezien vanuit Dee’s ogen, omdat
Herma tot de totokelite behoorde. De geschiedenis van een Indo-Europese vrouw staat
centraal. Dit terwijl vanuit koloniaal perspectief vaak de totokman centraal stond. Dee’s
beschuldiging van een ‘discriminerend blank zelfbewustzijn’ destijds blijkt nu in de jaren van
volwassenheid door te dringen tot Herma. Zo ontdekt ze dat het geheugen onbetrouwbaar is
en moet ze tot een herziening van haarzelf komen. Boudewijn sluit hierbij aan door te stellen
dat de vriendschap met Dee blijk geeft van een postkoloniaal verwerkingsproces. Sleuteloog
geeft blijk van reflectieve nostalgie, dat wil zeggen een type nostalgie dat het verlangen naar
het verloren thuisland problematiseert. Er is sprake van een kritische reflectie op het
verlangen in plaats van op het verlies.178 Van Zonneveld noemt Sleuteloog een ‘innerlijk
dekolonisatieproces’.179
In de romans van Haasse speelt de natuur een grote rol. Niet alleen zijn er veel
beschrijvingen van de natuur, maar tevens is de natuur de basis voor haar identiteit, zo
benadrukte zij niet alleen zelf, maar dit wordt ook bevestigd door de postkoloniale lezing van
Snelders. Het landschap wordt verbonden met het innerlijk wezen, zo stelt zij.180 Snelders
beargumenteert dit aan de hand van het volgende citaat uit Oeroeg:
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‘Als het waar is dat er voor ieder mens een landschap van de ziel bestaat, een
bepaalde sfeer, een omgeving, die responsieve trillingen oproept in de
verste schuilhoeken van zijn wezen, dan was - en is- mijn landschap het beeld
van de berghellingen in de Preanger: de bittere geur van theestruiken, het
klateren van heldere stroompjes over steenblokken, de blauwe wolkenschaduwen
over het laagland’.181
Zoals reeds geconstateerd, stelt Snelders dat een beschrijving van de tropische natuur nooit
neutraal is.182 Er spreekt onschuld uit, zeker in combinatie met een kind die als hoofdpersoon
in het verhaal figureert. Tempo doeloe waarnaar je restauratief nostalgisch kunt
terugverlangen. Anderzijds kun je de natuur ook interpreteren als een mogelijkheid om
‘Indischer’ te worden. De natuur zorgt dan voor eenwording met het land. De tropische natuur
zou volgens Snelders in Oeroeg ook gekoppeld zijn aan de (on) kenbaarheid van de ander.183
De eerdergenoemde laatste ontmoeting tussen de ik-figuur en Oeroeg aan het zwarte
kratermeer en de vergelijking tussen Oeroeg en de onpeilbare diepte van het meer, waarover
ik eerder sprak, ondersteunt dit. De mythische natuur staat metaforisch voor de onkenbaarheid
van Oeroeg. Symbolisch staat de beëindiging van de vriendschap voor het aanstaande
afscheid van Nederlands-Indië volgens literatuurcriticus ’t Hart.184 Tot slot is de natuur in
Haasses oeuvre verbonden met een besef van aanstaand verlies, alsof ‘een navelstreng zou
zijn doorgesneden’, aldus Van Zonneveld.185 Dit duidt eerder op een kritische reflectie,
waarmee reflectieve tempo doeloe-nostalgie eerder op zijn plaats is. Snelders is van mening
dat hier in Oeroeg eerder sprake van is.186
Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat neerlandicus Snoek in 2013 stelde dat de fout
die veel critici hebben gemaakt bij hun interpretatie van Oeroeg is geweest dat ze de ikverteller ten onrechte hebben vereenzelvigd met Haasse.187 Dit is onterecht. Snoek stelt dat de
ik-verteller in Oeroeg bedroefd terugblikt op zijn naïeve vriendschap met Oeroeg en daarin
berust.188 Haasse geeft daarmee blijk van een kritisch beeld van de houding van de ik-verteller
in relatie tot zijn vriend Oeroeg.189 In haar masterthesis neerlandistiek heeft De Jong de
romans van Haasse postkoloniaal geanalyseerd aan de hand van de zogenaamde ‘implied
author’.190 De implied author speelt zelf geen rol in het narratief, maar ligt dicht bij de
personages. Het gerepresenteerde verhaal mag daardoor eerder aan de schrijver worden
toegeschreven. Haasse maakt veelvuldig gebruik van deze vertelinstantie. De Jong komt tot
de conclusie dat de romans van Haasse toch niet zo antikoloniaal zijn als dat Haasse zelf
gesteld had.191 Deze benadering komt overeen met mijn opvatting waarbij ik ervan uit ga,
gezien het hoge autobiografische gehalte van Dermoûts romans, dat de focaliserende
hoofdpersonen de visie van Dermoût weergeven.
Uit voorgaande is duidelijk geworden dat de Indo-totok polemiek een belangrijke rol
heeft gespeeld in de receptie van Oeroeg. Haasse zou volgens Robinson geen kennis van
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zaken hebben gehad en dus geen recht van spreken over de herinnering aan Nederlands-Indië.
Het zou Robinson zijn geweest die juist vanuit een emotionele nostalgische gesteldheid zijn
bezwaren heeft ingezet tegen Haasse. Daarnaast is naar voren op welke manier postkoloniale
wetenschappers verhaalmotieven analyseren om tot voortschrijdend inzicht te komen bij de
duiding van haar romans. Het zijn deze inzichten die ik ook zal inzetten bij mijn analyse van
Dermoûts romans. De vergelijking van Haasse met Dermoût is bovendien relevant, omdat
beide schrijfsters veel gemeenschappelijks hebben. Mooier dan Dijkgraaf kan ik het niet
beschrijven, vandaar dit citaat:
‘Wat zij gemeen hebben is dat beiden schrijven over een verdwenen Indië dat ze
zelf aan den lijve, met huid en haar, met hun hele hart, hebben ervaren. De
herinneringen aan die tijd verwoordden ze door middel van hun verbeelding.
Beiden worstelen ze met die innerlijke verscheurdheid. Nooit voelden ze zich
voor honderd procent thuis in Holland, het land waar ze beiden een groot deel
van hun leven hebben gewoond’.192
Een belangrijk verschil is evenwel dat Haasse ‘Indisch’ als een eretitel beschouwde, terwijl
Dermoût zich er misschien voor schaamde.193 Dit roept de vraag op hoe Dermoût Indisch
opvatte, temeer omdat identiteit ook een rol speelde in de receptie van Dermoûts romans,
zoals uit onderstaande zal blijken.
De rol van de Indo-totok polemiek bij de receptie van Maria Dermoûts romans
Na haar debuut met Nog pas gisteren zocht Dermoût aansluiting bij geestverwanten en
schrijvers die een band met Nederlands-Indië hadden. Zo kwam zij in contact met Robinson
die haar aanvankelijk tot het boegbeeld van de Indische gemeenschap wilde maken. Een eer
waarvoor Dermoût bedankte. Uit brieven van Robinson gericht aan Dermoût spreekt een
aanvallende toon. Dermoût moest trots zijn op haar Indische afkomst en dat niet verdoezelen
zo luidde de strekking van een brief uit 1958.194 Helaas zijn er tot op heden geen brieven
gevonden van Dermoût aan Robinson, waardoor we haar reactie niet kennen. Zeker lijkt wel
dat tussen Robinson en Dermoût grote verschillen bestonden die uiteindelijk zouden leiden tot
een wig tussen beiden. Robinson was een trotse Indo-Europeaan, terwijl Dermoût altijd
geheimzinnig deed over haar etnische afkomst.195 Haar biograaf Freriks suggereert dat
Dermoût zich misschien toch schaamde voor haar afkomst, hetgeen in de weg stond van ‘erbij
willen horen’ in de Nederlandse samenleving. ‘Alsof zij een schutskleur zocht voor haar
Indischheid’, zo schrijft hij.196 Dermoût zei zelf dat etniciteit haar weinig interesseerde. Uit
haar mond is opgetekend: ‘Ik ben op Java geboren uit een familie die toen al vier geslachten
met Indonesië verbonden was, niet van gemengd bloed, maar wat doet het ertoe…’197 Of dit
zo was valt te betwijfelen.
De zogenaamde geheimzinnigheid over haar etniciteit was Robinson hoe dan ook een
doorn in het oog. Hij verweet Dermoût dat ze haar Indische afkomst verloochende,
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beschouwde haar als een hooggeplaatste totok, een ‘verindischte blanke’.198 Robinsons
kleindochter, Siem Boon, heeft deze beschuldiging later onder woorden gebracht.199 Ze
schreef: ‘Maar dit is dus “de tragedie tussen Indo’s en totoks” in optima forma: voor een
Nederlander die slechts enkele jaren in Indië doorbracht, hetzij als soldaat, hetzij als kind, kan
“Indisch” niets anders zijn dan een of andere vorm van nostalgie, namelijk naar een voorbije
periode, naar een onbereikbare plaats waar men gelukkig was, of een belangrijke
jeugdervaring opdeed’.200 Uit deze opmerking blijkt impliciet dat sommige Indo-Europeanen
het gevoel hadden dat etniciteit invloed had gehad op de beleving van het leven in
Nederlands-Indië. Totoks zouden een mooi leven hebben gehad, zeker wanneer ze een
hooggeplaatste positie innamen, en een vertekend beeld hebben van het leven in NederlandsIndië. In feite, hadden ze geen recht van spreken volgens Robinson en zijn geestverwanten.
Nieuwenhuys steunde Robinsons opvatting en beoordeelde Nog pas gisteren als een
boek over tempo doeloe waarin: ‘de vertedering ‘soms overvloeit’’.201 Als getuigend van
restauratieve nostalgie dus. Dermoûts reactie hierop was: ‘Ik had zo gehoopt van niet’.202 Zo
zou ook de interpretatie van Van der Woude, Dermoûts eerste biograaf, luiden: Dermoût zou
rooskleurig dwepen met het verleden. Hij schreef:
‘Als in een verloren paradijs speelt zich het leven af van een gezin met zijn bedienden
in het witte paleis ergens op Java onder de niet aflatende hitte des daags en de koele,
klare, hoogkoepelende nachthemel, in een tijd toen men nog uitreed in een sierlijk
rijtuig, door paartjes getrokken, het leven nog niet gemotoriseerd was, de haat niet
regeerde, gejaagdheid aan het leven nog onbekend was, en enkel stilte en diepe vrêe
heersten’.203 Freriks is het oneens met deze lezing van Van der Woude. Hij schrijft:
‘Van der Woude was, evenals andere lezers en zelfs beroepslezers, blind voor de
keerzijde van ‘stilte en diepe vrêe’. Angst, moord, rietbranden, vergiftiging, haat en
geweld, echtscheiding, lichamelijke straffen jegens inlanders, bijna tot de dood erop
volgt, het komt allemaal voor in dit boek over een ‘onherstelbaar’ voorbije tijd. Dit is
ook Maria Dermoûts ‘geheime Indië’; een wereld van wreedheid, soms openlijk rauw,
vaker verscholen, als keerzijde van het paradijselijke land’.204
Ook De tienduizend dingen zou worden gerecenseerd als blijk gevend van restauratieve tempo
doeloe-nostalgie. De Leeuwarder Courant meende dat het boek ‘tropenwee en heimwee’
opriep en het Algemeen Handelsblad sprak van een ‘gefluisterd boek dat heimwee oproept
naar verdroomde ervaringen, hoe fel, hoe sterk of hoe stil die ook geweest mogen zijn’.205 In
1974 zou Hartoko nog schrijven: ‘Tempo doeloe-voltooid verleden tijd? Nu nog tastbare
werkelijkheid’.206
De manier waarop Dermoût haar herinneringen aan Ambon tot uitdrukking wilde laten
komen in haar romans was anders dan de recensenten meenden. Ze beschrijft dit in een brief
uit 1953 aan de uitgeefster van Querido: ‘Wanneer ik over het toen en daar schrijf is het niet
vertederd, een betreurend omzien (ik geloof niet dat wij zo om moeten zien), ook niet dat ik
het nu en hier niet meeleef-meelijd is het helaas veelal-maar omdat ik zo duidelijk voor mij
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zie, dat wonderlijke samenweefsel van een bepaalde tijd, een land, de mensen die erbij
hoorden, landschappen dieren, dingen, gebeurtenissen, verhalen er doorheen gevlochten’.207
Uit voorgaande moge duidelijk zijn dat er sprake is van een controverse omtrent de
lezing van Nog pas gisteren en De Tienduizend dingen. Enerzijds is er sprake van een
restauratieve tempo doeloe-lezing, anderzijds blijken haar romans ook wrede, harde passages
te bevatten die hier absoluut niet aan beantwoorden. Tussen de intentie van Dermoût en de
receptie bestond ook een discrepantie. Het is nu tijd om in hoofdstuk drie Nog pas gisteren te
analyseren, hopend hiermee een bijdrage te leveren tot meer wetenschappelijk inzicht in de
manier waarop de herinnering aan tempo doeloe tot uitdrukking komt in deze roman.
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Hoofdstuk 3 ‘Teach us to care and not to care’: tempo doeloe-nostalgie in
Nog pas gisteren
Synopsis
In 1951 verscheen Dermoûts roman Nog pas gisteren. De hoofdpersoon is het twaalfjarige
meisje Riek. Ze woont in een groot huis met ommuurde tuin op Midden-Java. In de verte is de
vulkaan Lawoe te zien. Riek heeft weinig affiniteit met haar ouders, maar meer met de
bedienden, waaronder de lijfbaboe Oerip. Via de verhalen van de bedienden, raakt Riek
bekend met hun belevingswereld waar, naast de tastbare werkelijkheid, het bovennatuurlijke
en mystieke een rol spelen. Zo zijn er nimfen die baden in een kratermeer, bezielde
voorwerpen en occulte krachten werkzaam. Eens per jaar bezoekt Riek met haar moeder ‘de
oude meneer’ in de bergen die haar verhalen vertelt over de flora en fauna, de vroegere glorie
van het Javaanse Hindoe-rijk en over het leven van Boeddha. De eentonige en zorgeloze
kinderjaren worden doorbroken door tragische gebeurtenissen: de naaister Roos wordt
vermoord, haar oom Fred pleegt zelfmoord, haar lievelingstante Nancy wordt een persona non
grata in de familie, Oerip gaat weg, er zijn rietbranden en er breken opstanden uit, een arts
ranselt een veroordeelde Javaanse soldaat af met een rotan en tot slot besluit haar vader om
haar naar Nederland te sturen zodat zij niet zal ‘verindischen’.

De voorkant van Nog pas gisteren, in het publicatiejaar 1953

Titel en thematiek
De titel Nog pas gisteren suggereert dat de roman herinneringen bevat die zo helder en levend
zijn alsof alles nog pas gisteren gebeurd zou zijn. De roman heeft als motto: ‘Teach us to care
and not to care’ en is ontleend aan T.S. Eliot.208 Hieruit lijkt een ingetogen verdriet te spreken
om het verlies van mensen, dingen en plekken waaraan Dermoût zich had gehecht en waarvan
ze afscheid heeft genomen en dus los heeft moeten laten. Niets is blijvend zo lijkt Dermoût
zich te beseffen en in te berusten. In haar dagboek komt deze emotionele gesteldheid goed
naar voren. Ze schrijft: ‘Weet je wat ik zo moeilijk vind in dit leven, ‘niet te zorgen’. Niet
alleen het zorgen maken om iemand, maar ook het gevoel dat je voor iemand zorgen wilt,
goed voor hem willen zijn, dat is toch een van onze instincten zou ik bijna zeggen, het instinct
208
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van ons hart, hoe kunnen we dat uitschakelen. Toch zijn er ogenblikken, en zulke bittere, dat
we niets kunnen doen’.209 De Jong stelt dat Dermoûts ingetogen stijl van schrijven voortkwam
uit haar levensfilosofie die gekenmerkt werd door een mengeling van Westerse amor fati en
Oosterse taoïstische en boeddhistische geloofsovertuigingen.210
Na deze korte synopsis en titelverklaring, staat nu de analyse naar tempo doeloenostalgie in Nog pas gisteren centraal. Achtereenvolgens zal aandacht besteed worden aan de
beschrijving van de natuur, ‘bovennatuurlijke gebeurtenissen’, jeugdervaringen, contacten
met de Javaanse bevolking en de innerlijke gemoedstoestanden van de hoofdpersoon Riek.
Bij deze analyse zal gebruik gemaakt worden van de wetenschappelijke inzichten van Selders,
Van Zonneveld, Freriks en De Vries en Doolan met wie ik in debat ga.
De natuur
Over de ruimte waarin het verhaal zich afspeelt laat de auctoriale verteller geen misverstand
bestaan. De eerste zin luidt:
‘Op Java, ergens op midden-Java, tussen de bergen Lawoe en Willis in,
maar dichter naar de kant van de Lawoe toe, lag diep in een ommuurde
tuin onder donkere groene bomen een huis.’211

Ook qua beschrijving van de natuur kan er geen twijfel bestaan of het verhaal speelt zich af in
een exotische ruimte die sterk geaccentueerd wordt met adjectieven.
‘In de vochtige geurige tuin was het vol van vogels. Helgele weversvogels
bouwden hun nesten in de koningspalmen, hangende aan de punten van de
bladeren en wiegende op iedere wind’.212
‘Van zonlicht en stof en hitte trillende luchten-heiig-, bijna nevelig overdag,
een korte schemer, en de lange klare tropennacht vol koele bergwind en maan
en sterren’.213
Het laatste citaat klopt syntactisch niet, maar is eerder een voorbeeld van poëtisch taalgebruik.
Letterkundige De Vries heeft aangetoond dat Dermoût stilistisch bewust gebruik heeft
gemaakt van wat in de letterkunde bekend staat als foregrounding.214 Er is sprake van
foregrounding wanneer er wordt afgeweken van de normale syntactische taalconventies,
waardoor het taalgebruik poëtisch wordt. Stijlmiddelen die kunnen worden ingezet om dit te
bereiken zijn deviatie en equivalentie. Er is sprake van deviatie wanneer er wordt afgeweken
van heersende taalnormen en van equivalentie wanneer parallelle woorden met verwante
kenmerken worden herhaald. Deze literaire stijlmiddelen hebben een melodieus, langzaam,
suggestief en verhullend effect, hetgeen moet bijdragen aan een evocatie van de ongereptheid
en schoonheid van de natuur bij de lezer. Deze stijlmiddelen gebruikt Dermoût ook in De
tienduizend dingen. We moeten ons realiseren dat het gebruik van deze stijlmiddelen een
esthetisch effect heeft op de lezers waardoor een herkenbare associatie met de tropen wordt
geëvoceerd.
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Vaak worden kleuren gebruikt om de tropische sfeer te accentueren, zoals uit onderstaande
passage blijkt:
‘De grote berg, de Lawoe achter het huis, lag breeduit en rustig in de
avond, soms paars, soms allerdonkerst blauw, soms rossigrood overgloeid
door de ondergaande zon; en hier en daar hing al een enkele kleine gouden
ster twinkelend in de lucht’.215
De introductie van diverse dieren zoals de beo, Jim, de grote aap, hagedisjes, een tokèh die
lijkt op een klein draakje en karbouwen bevestigen dat het verhaal gesitueerd is op Java.216
De klimatologische cycli lijken ook het ritme van het leven te bepalen. Equivalentie in de
vorm van herhaling onderstreept dit.
‘En zoals de dagen hetzelfde waren, waren de jaren hetzelfde.
De Oostmoesson, en dan de Westmoesson, en weer opnieuw de
West-moesson, de Oost-moesson’217
Kortom, een mooie ruimte, waarin het leven gedicteerd wordt door de wisseling van de
seizoenen waarnaar je nostalgisch kunt terugverlangen naar Java in een wereld die snel aan
het moderniseren is, bureaucratisch wordt en waar steden opkomen, aldus Bijl.218 Om dit te
verliezen moet aanvoelen als een ‘amputatie’, stelt Doolan, omdat de natuur verinnerlijkt is en
in belangrijke mate de identiteit bepaalt.219 Beschrijvingen van een mooie natuur suggereren
verbondenheid met Java. Mede om die reden kan het niet anders dan dat dit blijk geeft van
restauratieve nostalgische tempo doeloe gevoelens, stelt Doolan.220 Snelders stelt dat we de
invloed van deze exotische ruimte niet moeten onderschatten. Het landschap is ‘in de ziel
gekerfd’ en in combinatie met een jeugdige hoofdpersoon zou dit kunnen wijzen op koloniale
onschuld, omdat koloniale misstanden niet ter sprake komen en de focalisatie bij een jeugdige
hoofdpersoon ligt die een onbezorgde jeugd heeft en bovendien niet schuldig is aan het
kolonialisme. Dit wijst in de richting van Pratts ‘anti-conquest’ en ‘myth of colonial nonintervention’, waarnaar Snelders refereerde.
Jeugdervaringen
Een aantal keer is aangegeven dat een onbezorgde jeugd in Nederlands-Indië een terugkerend
verhaalmotief is in de Indisch-Nederlandse letterkunde. We krijgen invasief toegang tot deze
jeugdervaringen door de focalisatie van Riek. Er lijkt echter allerminst sprake te zijn van een
paradijselijke jeugd. Riek is een eenzaam kind dat ten prooi valt aan verveling. Het weinige
vertier dat ze heeft, verkrijgt ze door het bezoek aan de ‘oude meneer’, het circus dat wordt
opgevoerd door de bedienden, de spelletjes die zij speelt met de nichtjes van Oerip, Nèng en
Assi en de komst van haar tante Nancy en oom Fred. Met haar ouders heeft ze weinig
affiniteit en ze voelt zich vaak buitengesloten.
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‘Riek hield wel van hen, eigenlijk niet veel. Zij waren altijd tezamen, en zij
hoorde er niet zo bij’.221
Met name de relatie met haar vader is moeizaam, zoals blijkt uit onderstaande citaten:
‘Hij sprak zachtjes, en soms lachte hij ineens ergens om- dat vond niemand
prettig-, en hij kon zich ook erg opwinden en boos worden om het een of ander’.222
‘…, maar papa prees nooit’.223
Ook voor de rest van haar familie kan Riek weinig waardering opbrengen; ze noemt ze
‘verachtelijke lieden’224 De enige belangrijke uitzonderingen hierop zijn tante Nancy en oom
Fred. Wanneer zij op bezoek komen fleurt Riek helemaal op. Tante Nancy is een nicht van
haar vader en oom Fred haar vaders jongste broer. Tante Nancy heeft een grote verkleedkist
en speelt Chinese toneelstukjes met Riek. Nancy noemt Riek haar kind: ‘Riquette met de
kuif’.225 Over Nancy mijmert Riek:
‘En zij was vrolijk, dat waren de meeste mensen niet’.226
Riek houdt meer van Nancy dan van haar eigen moeder, met uitzondering van de periode dat
ze met haar moeder bij de ‘oude meneer’ is: dan houdt ze van beiden evenveel. Riek verbeeldt
zich ook dat Nancy haar moeder is en dat lijkt wederzijds te zijn. Deze imaginaire relatie
wordt verstoord wanneer ze een gesprek tussen haar ouders afluistert waarin de verhouding
tussen Nancy en Fred wordt besproken.
‘Mama zei: ‘Ben je dan vergeten hoeveel zij van onze Riek hield? ‘Nonsens’,
zei papa, ‘dat weet je ook wel, niet van onze Riek, een meisje dat ze verzonnen
had. Misschien een kind van haar en Fred, zolang het duurde. Zulke vrouwen als
Nancy…’. 227
Voor wat betreft deze eerste twee verhaalmotieven, neemt de auctoriale verteller de lezer mee
in een overweldigende exotische natuur. De focaliserende Riek heeft daarin allerminst een
onbezorgde paradijselijke jeugd die zich weemoedig herinnert. Het beeld dat in het publieke
discours in postkoloniaal Nederland werd geassocieerd met een mooie tijd in NederlandsIndië wordt daarmee verstoord.
Bovennatuurlijke gebeurtenissen
Riek wordt via verhalen van de Javaanse bedienden geïntroduceerd in het geloof van de
Javanen waarin bovennatuurlijke krachten werkzaam zijn. Riek wordt toegesproken door
Javaanse bedienden. Zij focaliseren en maken duidelijk dat ze tot een andere cultuur behoren,
door van verdere uitleg af te zien. Voor de lezer betekent deze focalisatie dat er afstand wordt
gecreëerd: de Javaanse cultuur blijft onbegrijpelijk voor hen. Java en Nederland blijven
221

Dermoût, Nog pas gisteren, 10.
Idem, 9.
223
Idem, 11.
224
Idem, 124.
225
Idem, 51.
226
Idem, 49.
227
Idem, 118.
222

32

daardoor gescheiden werelden. Zo vertelt Karto, de eerste waker die vroeger lastdrager was,
dat er ‘boze geesten’ zijn achter de bergketen.228 Het literair motief goena-goena komt twee
keer sprake.229 Kato voorspelt de dood van de tweede lastdrager op de volgende manier:
‘Let op mijn woorden’, fluisterde Karto, ‘hij gaat wel dood. Al een paar
maal heeft hij een ei met een naald, en afgeknipte haren en nagels gevonden
op de drempel van zijn huis’.230
Baboe Oerip waarschuwt Riek niet te luisteren naar het geluid van de regenvogel; het geluid
dat hij maakt dat klinkt als ‘Piet van Vliet’ voorspelt onheil.231 Waarom het onheil voorspelt
wordt niet geëxpliciteerd. Oerip zegt:
‘Wat moet je ernaar luisteren! zei Oerip boos, want het was een slecht voorteken’.232
Goena-goena is een terugkerend verhaalmotief in de Indisch-Nederlandse letterkunde. Het
boezemt Westerlingen angst in en benadrukt daarmee de verschillen tussen Oost en West. Het
sluit aan bij de collectieve Nederlandse beeldvorming van Nederlands-Indië als mysterieus en
inferieur aan de Nederlandse rationaliteit. Riek die wel graag de betekenissen wil weten,
wordt beschermd, in het ongewisse gelaten of er wordt vanuit gegaan dat ze het begrijpt.
Karto kan bijvoorbeeld niet begrijpen dat Riek ‘zo dom was’ dat ze niet begreep dat het ging
om een gebed voor de stervenden en niet voor de levenden wanneer de dochter van Mangoen,
de eerste bediende, komt te overlijden.233
Mangoen lijkt sowieso alles te weten, zoals de manier waarop de duiven koerden veel
of weinig geluk zou brengen.234 Riek luistert, maar ze begrijpt het eenvoudigweg niet of
wordt er door Oerip van weerhouden om naar de verhalen van Karto over hemelnimfen en
sleutelbewaarders van de oude krater te luisteren.
‘Totdat Oerip werkelijk boos werd en haar hoofd uit het raam stak en riep,
dat Riek nu dadelijk moest komen slapen, of anders…’pas op, hoor je!’235
Riek wordt wel gefascineerd door deze verhalen, maar wordt bewust in het ongewisse gelaten
en haar Nederlandse afkomst staat een volledig begrip in de weg. Haar vader, daarentegen,
noemt alles ‘hokus-pokus’ en neemt niet de moeite om zich in de Javaanse cultuur te
verdiepen.236
Eens per jaar bezoekt Riek samen met haar moeder en Oerip ‘de oude meneer’. Wie
dit is blijft onduidelijk voor Riek. Familie van haar moeder, of toch niet? Hij was korte tijd
getrouwd geweest met haar grootmoeder, en toch, was het niet de vader van haar moeder.
Dermoût besteedt ongeveer twintig van de honderdzeventig pagina’s aan dit bezoek aan de
‘oude meneer’. De ‘oude meneer’ vertelt veel verhalen aan Riek over de flora en fauna, maar
vooral over het vervallen oude Hindoe-rijk waarvan de ruïnes zichtbaar zijn, Boeddha,
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betoverde ringen, ‘de richting van de Slang’ en getallensymboliek. Over de interesse voor de
Javaanse cultuur zou Doolan zeggen “Schijn bedriegt”.237 Dermoût was in haar tijd helemaal
niet uniek met haar oriëntalistische interesses. Ze staat in een traditie van Europees
modernisme met een fascinatie voor niet-Westerse culturen. Gauguin toonde interesse voor de
cultuur op Fiji, Picasso vond inspiratie in Afrikaanse maskers, Debussy werd geïnspireerd
door Javaanse gamelanmuziek en Hesses Siddharta getuigt van boeddhistische ideeën en
heeft Aziatische personages. Dermoût is gewoon een Nederlandse schrijfster; hooguit met een
impressionistische schrijfstijl, aldus Doolan.238 Persoonlijk vind ik dat geen sterk argument.
Alleen omdat het tot een stijl behoort of in de mode is, is mijns inziens onvoldoende reden om
iemand te beschuldigen van restauratieve nostalgie en behorend tot een koloniaal discours.
In het volgende fragment wordt Riek er wederom van weerhouden om achter de
betekenis van geloofskwesties te komen. Wanneer Riek de drie ringen wil aanraken, zegt haar
moeder:
‘Pas op! Pas op!’, maar de oude meneer zei, ‘laat haar. Ja, dat is nu een schat’,
en even later, ‘uit de tijd van het oude Rijk’.239
De manier waarop ‘de oude meneer’ de verhalen vertelt is verhullend, waardoor de ware
betekenis niet kenbaar wordt voor de lezer, waardoor een afstand gecreëerd wordt tussen
totoks en Javanen. De Javaanse cultuur is onkenbaar voor totoks. Om een voorbeeld te geven:
‘Ganeesha’ ‘die met het olifantenhoofd’, zei de oude meneer, want het
was niet een echte olifant, hij had een mensenlichaam met benen en armen,
vier armen; hij zat, de voetzolen tegen elkaar op een lotuskussen. Daarop
lagen dikwijls bloemen gestrooid, witte melatti’s of lichtgroene tjempakka’sde bloemen die op bleekgroene bladeren lijken-, een veegje gele zalf, wat as
en wierook’.240
De hele episode ademt enerzijds een sfeer van vergankelijkheid, maar anderzijds ook van
onderlinge verbondenheid van alles met alles: mensen, dingen, de natuur. Een soort
kosmische orde waarin sprake is van een wederkeer. Dit komt pregnant naar voren bij de
beschrijving van de dansende god Shiva:
‘…dat met een hoge tiara gekroond was,-dansende-, en in de dans wordt
het geschapene vernietigd…geschapen…vernietigd…’.241
Het bezoek aan ‘de oude meneer’ is voor Riek en haar moeder een welkome onderbreking
van de sleur van het alledaagse leven en de essentie van de verhalen die ‘de oude meneer’
heeft verteld, ontgaan Riek niet. Wanneer ‘de oude meneer’ kort na hun bezoek overlijdt en
haar moeder verdrietig is, denkt Riek:

237

Parafrasering van Doolan, ‘Maria Dermoût and “unremembering” lost times’.
Idem, 15-16.
239
Dermoût, Nog pas gisteren, 73,74.
240
Idem, 77, 78.
241
Idem, 80.
238

34

‘Want de oude meneer was niet alleen hijzelf. Hij was ook de tuin met de
heliotrope en de moerbeibomen, de tweelingbergen, ‘die met het olifantenhoofd’
en Shiva bij de bron, de goede dagen. En de weg, en de heilige stad Dièng, die
in puin was gevallen- en dat was nu alles tegelijk voorbij-, dat mama dat niet
begreep’.242
Uit dit citaat blijkt dat Riek begrijpt dat alles onderling verbonden is met elkaar, een thema
dat ook sterk tot uitdrukking komt in De tienduizend dingen en een besef van tijdelijkheid en
vergankelijkheid impliceert. Een eerste les in de aanvaarding daarvan wordt door de ‘oude
meneer’ gegeven wanneer hij zijn aanstaande sterven aankondigt.243 De onbevangenheid en
het begrip van het kind Riek wordt gecontrasteerd met het onbegrip en vooroordelen van haar
ouders. Haar vader moet weinig hebben van de ‘oude meneer’ op zijn ‘klungellandje’ en zijn
‘hokus-pokus’.244 Hij is een duidelijk voorbeeld van Pratts ‘seeing-man’ die het Javaanse
geloof in het bovennatuurlijk rationeel Westers benadert en om die reden afdoet als onzin.
Wat opvalt bij de focalisatie zijn twee zaken. Ten eerste dat de Javaanse bedienden
focaliseren en hun geloof in ‘goena-goena’ niet expliciteren, waardoor dit voor Riek
onbegrijpelijk blijft. Daarmee creëren zij een afstand tussen Java en Nederland. Dit wordt
gecontrasyeerd door de focalisatie van Rieks vader. Tegelijkertijd is het zo dat de focalisatie
van Riek, die de essentie van de Javaanse cultuur wel lijkt te doorgronden, een belangrijke
herkenbare universele thematiek oproept bij de lezers, te weten vertroosting. Door deze
afwisselende focalisatie, waarmee tegelijkertijd afstand en herkenbaarheid ten opzichte van de
Javaanse cultuur wordt opgeroepen, lijkt het zo te zijn dat Dermoût de keuze of Javanen en
totoks elkaar kunnen benaderen over laat aan de lezer.
Contacten met de Javaanse bevolking
Riek is door de afwezigheid van haar vader op het werk en haar moeder, die haar dagen in
ledigheid door schijnt te brengen, voor haar contacten aangewezen op de bedienden.
Bedienden focaliseren, waardoor de lezer hen leert kennen. Een dergelijke focalisatie is
redelijk uniek, aangezien in veel romans met als thema tempo doeloe uit die tijd de
oorspronkelijke bewoners slechts op de achtergrond figureren. Vanuit de focaliserende Riek is
er sprake van een vanzelfsprekende ongelijkwaardigheid tussen kolonisator en
gekoloniseerden. Ondanks het contact, blijft de Javaanse wereld tot in hoge mate
ondoorgrondelijk voor haar, te meer omdat de bedienden haar in het ongewisse laten. Over de
rondtrekkende gamelanspelers bedenkt Riek:
‘Er was iets met hen, Riek begreep niet goed wat, en niemand wilde het
haar precies vertellen’.245
De ‘fluisterverhalen’, die de bedienden elkaar en Riek vertellen, boezemen haar angst in. Uit
deze verhalen spreekt bovendien duidelijk de complexiteit van de onderlinge etnische
verhoudingen in Nederlands-Indië. Zo vertelt Oerip haar dat Boeyoeng, de Sumatraanse
bediende van oom Fred, een menseneter is.
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‘Een Batak! Van Sumatra! Hij is anders dan wij heus- heus-, hij is een
menseneter! En geheimzinnig fluisterend, ‘hij heeft andere spuug, luister
dan toch naar mij!’.246
Riek wil niet naar deze kwaadsprekerij luisteren, maar twijfelt toch. De vraag die zich
aandient is: betreft het hier etnische spanningen die onder de aandacht van de lezer worden
gebracht of betreft het hier bedienden die ‘een witvoetje willen halen’ ten koste van anderen?
In het laatste geval zou er duidelijk sprake zijn van autoritaire machtsverhoudingen tussen
totoks en de Javaanse bevolking. De Javaanse bedienden waarschuwen Riek ook voor gevaar.
Karto die naar aanleiding van de islamisering op Java over de eerste tuinman vertelt:
‘Later zou hij dan naar Mekka gaan en een hadji worden met een tulband
op het hoofd. ‘Is hij dan Arabier geworden?’ vroeg Riek, zij was bang voor
Arabieren.’247
In de tijd waarin Nog pas gisteren zich afspeelt, eind negentiende, begin twintigste eeuw,
werd de Islam steeds meer een inspiratiebron voor nationalistische gevoelens. In 1912 werd
de nationalistische politieke partij Sarekat Islam opgericht die een eerste georganiseerde
bedreiging vormde voor de Nederlandse kolonisator. Rieks angsten, die hiermee verband
houden, worden weggenomen door Karto die haar zal bewaken met zijn sabel en Oerip die
haar geruststelt en haar ‘Hart van mij’ noemt en in slaap sust. Dit suggereert een warme
relatie tussen het totokmeisje en de Javaanse kinderverzorgster. De topos van de baboe keert
vaak terug in het restauratieve tempo doeloe-discours. De baboe lijkt bijna een familielid voor
Europeanen, maar deze representatie kan tegelijkertijd een verhulling van autoritaire
machtsverhoudingen op basis van etniciteit, gender en klasse betekenen, aldus Snelders.248
Dermoût lijkt door de focalisatie van de Javanen hier afwisselend een beeld op te
roepen waarin Java en Nederland elkaar raken en weer afstoten door enerzijds een angstbeeld
op te roepen, maar tegelijkertijd bescherming te bieden aan het kind Riek. Riek is een kind dat
vanuit de focaliserende Javanen onschuldig is aan het kolonialisme. Zo opgevat, zou dit een
omkering zijn van Pratts’ ‘anti-conquest’, omdat zij vanuit het perspectief van de Javanen als
kind niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de Nederlandse overheersing.
Door de focalisatie van Riek wordt de lezer ook op de hoogte gesteld van de verhoudingen
tussen de totoks en de bedienden. Er is duidelijk sprake van ongelijke verhoudingen die soms
zelfs op wreedheid uitlopen en nationalistische gevoelens onder de bevolking die tot uiting
komen in rietbranden. Een voorbeeld van de ondergeschiktheid van de Javanen blijkt
duidelijk uit het feit dat Oerip derde klas reist in de trein en na een stop buiten koffie drinkt en
een koekje eet. Daarna vraagt zij vergeving. ‘Dat hoorde zo’.249
Kinderen die om snoepgeld vragen, mogen van Oerip ‘de grote mevrouw en de grote
juffrouw niet hinderen’.250 Aanvankelijk lijkt het erop dat deze machtsverhoudingen in Nog
pas gisteren niet geproblematiseerd, maar als een vanzelfsprekendheid beschreven worden.
Bal stelt dat dergelijke uitspraken een soort ‘zo gaat het nu eenmaal’-strekking hebben.251 Dit
kan opgevat worden als een normalisering van asymmetrische relaties, zeker wanneer de
focaliserende instantie een kind betreft. Deze asymmetrische verhoudingen kunnen ook
opgemaakt worden uit de manier waarop Rieks vader reageert op Rieks contacten met de
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Javaanse bevolking. Rieks vader geeft duidelijk blijk van zijn ongenoegen over Rieks
frequente omgang met de bedienden:
‘… want dat gelanterfanter, en gehang met de bedienden hier moet uit zijn,
begrepen?’252
Deze opmerking geeft blijk van een opvatting die vanaf ongeveer 1870 ontstond. Het was de
angst voor het ‘verindischen’. Totoks die te lang waren blootgesteld aan het tropische klimaat
en de omgang met de oorspronkelijke bevolking zouden afdwalen van de Europese
beschaving.253
Tegelijkertijd wordt er wel degelijk kritiek gegeven op koloniale misstanden. Eénmaal
is er in Nog pas gisteren sprake van wreedheid door een dokter van een regiment soldaten, die
een ongehoorzame Javaanse soldaat bestraft met een rotanstok:
‘Als je slaat, moet je goed slaan-net niet dood-zeg ik altijd… ik moet zeggen
een rottan maakt aardige wonden, hangt erg af van degeen, die slaat. De cipier
zegt altijd, -als wij hem nu inwrijven met een papje van Spaanse peper, meneer,
dan is hij voorgoed getemd-.’254
De focalisatie door de arts in de directe rede en de woordkeuze hebben een dramatiserend
effect, met als functie een afwijzing ervan door de lezer. De actie wordt ook resoluut
afgewezen door Rieks vader, Nancy en Riek. Naar aanleiding van dit incident vraagt Riek
zich af hoe het toch kan zijn dat het goed en het kwaad samen kunnen gaan, een vraag
waarmee Dermoût in haar persoonlijk leven altijd mee heeft geworsteld en antwoorden heeft
gezocht in het taoïsme. Nancy geeft Riek een belangrijke levensles mee:
‘‘Jawel’ zei zij…’toch wel, wij kunnen wel wat doen. Zelf goed zijn, wij moeten
andere mensen worden, en goed zijn…dat alleen…je zult zien’.255
Daarnaast bewijst Dermoût door de focalisatie van de Javaanse bevolking ‘hormat’ aan de
orale Javaanse verteltraditie door deze te introduceren.256 Ze imiteert de spreektaal, waardoor
haar schrijfstijl dogèng, melodieus en parlando is.257 Een mooi voorbeeld hiervan is de
dodenzang die Boeyoeng zingt naar aanleiding van de dood van oom Fred:
‘mijnheer - mijnheer-, zei hij
- waarom bent u toch gegaan- mijnheer, - mijnheerwaarom bent u van ons weggegaan-wat hebben zij met u gedaan-mijnheerAldoor maar datzelfde’.258
Zoals eerder vermeld, is de focalisatie van de Javaanse bevolking uniek in vergelijking met
andere romans uit die tijd. Ik interpreteer het lied als een toenadering tussen Javanen en totoks
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die mogelijk wordt gemaakt door de focalisatie van Boeyoeng, ondanks koloniale
machtsongelijkheid. Als lezer leren we Boeyoengs gemoedstoestand kennen. Hij mist Fred en
maakt dit kenbaar via de dodenzang.
Toch is het goed om in te zien dat de Javanen alleen in beeld komen in relatie tot de
totoks en dat dat altijd in de rol van bedienden is. Door de focalisatie van Riek, lijkt dit een
vanzelfsprekendheid te zijn. Je zou dit kunnen opvatten als een normalisering van de
bestaande verhoudingen en als een verhulling van de bestaande koloniale ongelijkheid.
Daarmee zou dit verhaalmotief kunnen bijdragen aan een herinnering aan een tijd waarnaar je
zou kunnen terugverlangen, omdat ‘iedereen zijn plek kent’ in de koloniale samenleving.
Doolan stelt aan de hand van zijn analyse van Nog pas gisteren dat een aardige koloniaal even
slecht is als een onaardige koloniaal, omdat het koloniale systeem in-en-in slecht is en blijft.
Dit gaat mij voor wat betreft de interpretatie van Nog pas gisteren te ver.259 De wisselende
focalisatie laat mijns inziens eerder zien dat het koloniaal verleden en mooi kon zijn voor
Javanen en totoks, omdat er wederzijdse relaties mogelijk waren tussen hen en gebaseerd was
op ondoorgrondelijkheid, machtsongelijkheid en wreedheden: eerder een genuanceerd en
realistisch dan een rooskleurig beeld.
Innerlijke gemoedstoestanden
Dit brengt ons op de innerlijke gemoedstoestanden van Riek die intern gefocaliseerd worden
en geëxpliciteerd. Rieks leven, zo bleek al uit bovenstaande analyse, is eentonig,
beangstigend, maar staat bovenal in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen van
mensen die weggaan of sterven. Uiteindelijk wordt ook van Java afscheid genomen, want op
het einde van de roman gaat Riek naar Nederland. Niets is blijvend in het leven van Riek: het
begint met de mysterieuze dood van de naaister Roos (gaat het om een moord?), de dood van
de ‘oude meneer’, de zelfmoord van oom Fred, Oerip die vertrekt. Afscheid valt moeilijk en
de vraag is dan ook hoe hiermee om te gaan. Dermoûts leven heeft, zoals we reeds hebben
geconstateerd, ook in het teken gestaan van een voortdurend afscheid nemen van dingen,
plaatsen en mensen die ze liefhad. Volgens Freriks heeft Dermoût berusting gevonden in de
vergankelijkheid van alles en iedereen. Hij noemt haar ‘de meesteres van het afscheid’.260 Dit
komt ook tot uitdrukking in haar romans en is de belangrijkste thematiek.
‘En het zou ook niet blijven gaan, zoals vroeger en alle veranderingen
kwamen kort op elkaar, de een na de ander’.261
Alle nare gebeurtenissen worden in Nog pas gisteren bijna terloops verteld, waardoor je als
lezer de neiging hebt eroverheen te lezen. Dermoût wisselt het goede ook razendsnel af met
het slechte met zinnen die met ‘maar’ beginnen. Om een voorbeeld te geven, na een
oervervelend bal waar Riek niet bij mag zijn, focaliseert zij:
‘Maar na de maaltijd, voor de regens begonnen, dan kwam de gezellige tijd …’.262
Telkens wisselt zij op deze manier tegenstellingen af, waarmee ze aangeeft dat de tijd snel
verloopt en het goede en kwade onlosmakelijk verbonden met elkaar lijken te zijn. Ik sluit mij
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wat dat betreft aan bij Freriks en Van Zonnevelds interpretaties. Freriks schrijft: ‘…, bij haar
is zoetelijk nooit aldoor zoetelijk. Dat betekent dat er sprake is van een type nostalgie die
reflectief van aard is. Al snel plaatst ze een tegengesteld woord of een tegengestelde indruk in
dezelfde passage’, ‘Het onheil ligt tussen de regels verborgen’263 Dermoût somt op, geeft
koele beschrijvingen zonder verdere uitleg, want uitleg verleidt de schrijver tot
sentimentaliteit, stelt Freriks.264 Van Zonneveld zegt het volgende: ‘Haar volstrekt eigen stijl
is een synthese van Oosterse en Westerse vertelwijzen: langzaam, melodieus met veel
herhalingen, bezwerend bijna, heel direct en toch verhullend, waarbij dan verrassend terloops
iets grimmigs, iets verschrikkelijks wordt meegedeeld’.265 In Nog pas gisteren komt dit als
volgt tot uiting:
‘Een goed, een veilig woord, “voorbij”, maar het duurde nooit lang.
Als het een voorbij was, kwam het ander, en de erge storm moest nog
opsteken, boven hun hoofden’.266
Rieks aanstaande afscheid van Java en gang naar Nederland wordt als volgt gefocaliseerd:
‘Nu ging zij ook weg. Zoals de anderen weggegaan waren, sterven en
weggaan,dat was hetzelfde’.267
De roman eindigt met de volgende passage:
‘Er was zoveel: behalve de mensen, ook het andere dat zij liefhad-haar
plaats op aarde tot nu toe, het grote huis met de witmarmeren vloer, en
de zwarte ster, en de gouden vogels op de tochtdeuren, de groene ommuurde
tuin, alle bomen, alle bloemen. -de berg-, de Lawoe achter het tuinmuurtje.
Alle andere bergen, de hele rij, zij kende ze nu alle goed uit haar hoofd. Java
en zijn blauwe bergen, en de blauwe zee eromheen. In het Noorden de Javazee,
in het Zuiden de Zuidzee, links Soenda, rechts straat Madoera, zoals het stond
op de kaart in de leerkamer. Zij moest tijd hebben om het alles te verliezen’.268
Uit deze passage wordt duidelijk dat er sprake is van een onvermijdelijk afscheid van alles
waarmee Riek bekend is en van houdt. Het lijkt tegelijkertijd ook een opdracht om alles te
herinneren tegen de achtergrond van een noodlottige acceptatie van verlies. Een soort
rouwproces waarvoor tijd nodig is. Er lijkt sprake van een dubbel bewustzijn dat kenmerkend
is voor reflexieve nostalgie.
‘… ‘geluk voor die blijven’. ‘Dag Oerip, geluk voor die gaan’.269
Het besef van de onomkeerbaarheid van de gebeurtenissen en een verlangen te behoren tot het
nieuwe thuisland, Nederland, met nieuwe vriendinnen, spreekt uit de volgende fragmenten:
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‘En het was alsof de reis voorbij was, alsof op de kade haar nieuwe
vriendinnen stonden te wachten, en haar toewuifden, alsof zij zo meteen
daarginds aan land zou moeten stappen. Maar dat kon zij niet. Zij was
nog niet daar, zij was nog hier. Hoe kon zij zo ver vooruit zien, zij moest stilstaan en
omzien nog’.270 en:
‘‘En ik dan? moet ik alleen weg? waarom moet ik weg? waarnaar toe?
waarom?’… Mama bleef staan, draaide zich om, en keek haar aan, toen
lachte zij, ‘goed je krijgt een fluwelen mantel, en een fluwelen baret met
een veer!’ en zij gaven elkaar ineens een hand, zomaar, midden op de
marmeren trap. Het leek op een afscheid, en het was nog niet eens zo
heel erg’.271
Het enige dat Riek verlangt lijkt tijd te zijn. Tijd om alles te verliezen, … maar zeker niet te
vergeten! Het verhaal begint en eindigt op Java, waarvan afscheid wordt genomen door Riek.
Impliciet lijkt Dermoût te suggereren dat de dekolonisatie aanstaande is. Nederlands-Indië zal
verdwijnen, zoals eertijds de oude Hindoe-rijken ook zijn verdwenen. Dit komt niet alleen
door het afscheid naar voren, maar ook door de nationalistische gevoelens die leven onder de
Javaanse bevolking, waaruit blijkt dat de Nederlandse overheersing ten einde loopt. Dat de
onafhankelijkheid van Indonesië Dermoût niet lijkt te deren, zoals Freriks stelt, onderschrijf
ik niet.272 Er is wel degelijk sprake van verdriet, maar het is een ingetogen verdriet, hetgeen
wijst op reflectieve nostalgie.
In Nog pas gisteren worden geen verklaringen gegeven voor het aanstaande verlies
van de kolonie. Doolan stelt op basis van analyses van Nog pas gisteren en De tienduizend
dingen dat Dermoût in gebreke blijft wanneer ze veel zaken niet vertelt en verklaart en komt
tot de conclusie dat haar romans het best geduid kunnen worden als getuigend van een
restauratieve tempo doeloe-nostalgie. Hij schrijft: ‘In Dermoût’s work, the nostalgia that
Pattynama finds so innocent, might not be hankering after imperial relationships, but there is a
refusal to go beyond the melancholy of loss and acceptance’.273 Deze conclusie van Doolan
betwist ik. Dermoût gaat wel verder dan de melancholie van verlies en acceptatie.
Voor wat betreft de natuur, kan ik begrijpen dat die een onuitwisbare indruk heeft
gehad. Het concept van ‘esthetisering van de natuur’ van Pratt is hier op zijn plaats. Zoals
geconstateerd in hoofdstuk twee hebben dergelijke ‘esthetiseringen van de natuur’ een rol
gespeeld in de Indo-totok polemiek. Herinneringen aan de ervaring van de natuur zou
onvoldoende voorwaarde zijn voor inzicht in de cultuur in Nederlands-Indië, aldus Robinson.
Het zou blijk geven van restauratieve nostalgie van een bevoorrechte totokelite in NederlandsIndië. Hun claim op ‘Indisch’ werd daarmee verworpen. Ik vind het dan wel opmerkelijk dat
Dermoût na 1933 nooit meer is teruggekeerd naar Nederlands-Indië of Indonesië als ze de
natuur zo vreselijk heeft gemist. De wisselingen van focalisatie bij het verhaalmotief van de
bovennatuurlijke gebeurtenissen maken duidelijk wat Bal als kenmerkend ziet voor het hele
oeuvre van Dermoût, namelijk dat de Javaanse en Nederlandse cultuur elkaar raken, maar
toch gescheiden zijn.
Het belangrijkste inzicht dat Riek verkrijgt door interesse te tonen in het Javaanse
geloof leidt ertoe dat zij inziet dat alles tijdelijk en vergankelijk is en dat het het beste is om
daarin te berusten. Ik wil dit ‘rijpe’, reflectieve nostalgie noemen die blijk geeft van het
inzicht dat de Javaanse cultuur en Nederlandse cultuur elkaar raken, maar toch gescheiden
blijven.
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Rieks jeugdervaringen zijn allesbehalve benijdenswaardig. De band die zij heeft met haar
ouders is afstandelijk en behoorlijk liefdeloos en zeker niet iets om rooskleurig naar terug te
verlangen, hetgeen aan de lezer duidelijk gemaakt wordt door de innerlijke
gemoedstoestanden van het kind. Hoewel de ongelijke verhoudingen tussen de totoks en de
Javaanse bedienden gefocaliseerd worden door een kind en om die reden misschien
onvoldoende geproblematiseerd, geeft Dermoûts focalisatie van de Javanen voldoende
aanleiding om de conclusie te mogen trekken dat ze uitgaat van een toenadering tussen
Nederlanders en Javanen en kritiek uit op Westerse uitingen van superioriteit en
machtsmisbruik.
Dit gezegd hebbend, wil ik de conclusie trekken dat Nog pas gisteren eerder blijk
geeft van reflectieve tempo doeloe-nostalgie dan van restauratieve tempo doeloe-nostalgie:
nostalgie die uiting geeft aan een aanvaardend gemis en kritisch is ten aanzien van het
koloniaal verleden. Hoewel ik mij realiseer dat de mooie manier waarop de natuur beschreven
wordt aanleiding kan geven om over de koloniale misstanden heen te lezen, heeft de
focalisatie van de andere verhaalmotieven aangetoond dat deze geen blijk geven van
restauratieve nostalgische gevoelens. Uit deze verhaalmotieven komt eerder naar voren dat
het leven voor een kind eenzaam kon zijn en de koloniale tijd ernstige schaduwzijden kende.
Wat dat betreft sluit ik mij aan bij de conclusie die Pattynama trekt. Ze schrijft: ‘De omslag
van een koloniale naar een postkoloniale literatuurbenadering was nodig om oog te krijgen
voor de minder serene kanten van de koloniale tijd, en voor de wrede en gewelddadige kanten
die in de roman opduiken’.274 Om die reden typeert ze Nog pas gisteren eerder als
‘ambivalent’ in plaats van ‘nostalgisch’.275 Hiermee bedoelt ze dat Nog pas gisteren zowel
restauratief als reflectief nostalgisch is. Ik ga een stap verder door te stellen dat Nog pas
gisteren uitdrukking geeft aan reflectieve nostalgie, omdat een ‘esthetisering van de natuur’
voor mij onvoldoende reden is om te spreken van een rooskleurig terugblikken op tempo
doeloe. Het is nu de vraag hoe tempo doeloe-nostalgie tot uiting komt in De tienduizend
dingen. Deze vraag wordt beantwoord in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 4 ‘Het een-én-het ander’: tempo doeloe-nostalgie in De tienduizend dingen
Synopsis
Dermoûts tweede roman, De tienduizend dingen, is een zogenaamde raamvertelling. De
roman bestaat uit zes hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken met als titel Het eiland en
De tuin Kleyntjes en het laatste hoofdstuk Allerzielen vertellen het levensverhaal van Felicia
van Kleyntjes die op een eiland woont. Het betreft Ambon, maar daarvan is de lezer niet op
de hoogte gesteld. Felicia is van Indo-Europese afkomst en woont op De tuin Kleyntjes (KateKate) in een vervallen perkeniershuis aan ‘de binnenbaai’. Het verhaal speelt zich af tussen
1860 en 1910. Aan ‘de buitenbaai’ is Felicia eigenares van ‘hotel van Aart’. In Het eiland
wordt het eiland beschreven en maken we kennis met Felicia van Kleyntjes, een oude dame
die eens per jaar haar gestorven zoon herdenkt en waarvan enkelen zich op het eiland
afvragen of ze over magische krachten beschikt. In De tuin Kleyntjes lezen we dat Felicia van
Kleyntjes opgroeit bij haar grootmoeder. Nadat ze verlaten is door haar man, keert Felicia na
twintig jaar berooid samen met haar zoon ‘Himpies’ (Wim) terug naar de tuin op Ambon en
besluit samen met haar moeder om de tuin weer winstgevend te maken. De tuin is in verval
geraakt en heeft na vijf generaties een opvolger nodig. Het herstel lukt. Het wordt een
‘modelboerderij’.276 Na een zorgeloze jeugd, sneuvelt Himpies als officier tijdens een
expeditie op Ceram door een pijl in zijn hals, geschoten door een berg-Alfoer die een
schelpensnoer draagt. Felicia is ervan overtuigd dat het een moord is en gedenkt hem en
andere vermoorden vanaf dat moment jaarlijks tijdens Allerzielen.

Voorkant De tienduizend dingen

Dan de verhalen in het raam. De posthouder gaat over een rijk geworden posthouder die op
Ambon arriveert, in het bezit van kostbare parels en drie vrouwen, waarvan twee oude en één
jonge, mooie vrouw. Ook hij woont op een tuin. Al snel spoelt zijn lijk aan en de vraag dringt
zich op of hij vermoord is. In Constance en de matroos wordt Constance, een kokkin van een
Nederlandse ambtenaar, minnares van een matroos. Pauline, een andere bediende, is de enige
die begrip kan opbrengen voor de verhouding. De wispelturige Constance wordt vervolgens
bedreigd met een mes door de matroos. Aanvankelijk wordt hij gekalmeerd, maar later wordt
Constance toch dood aangetroffen. Pauline wordt gezien wanneer zij een vreemd ritueel
opvoert met het mes van de matroos. Daarna wordt ook de matroos dood aangetroffen. De
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professor gaat over een Schots-Nederlandse professor die de plantengroei op de Molukken
bestudeert. Zijn assistent, een Javaanse prins, genaamd Radèn Mas Soeprapto, moet
aanvankelijk niet veel van hem hebben, maar vat later toch sympathie op voor hem. De
professor deelt muntjes uit aan Ambonese kinderen wanneer ze hem mooie plantjes brengen.
Hij wordt uiteindelijk vermoord door op geldbeluste Binongko’s.

Ambon: Bij het kruisje (rechts) de ‘binnenbaai’ waar De tuin Kleyntjes (Kate-Kate) lag.
De Baai van Ambon werd de ‘buitenbaai’ genoemd

De moorden hebben plaatsgevonden, omdat de vermoorden begerig waren naar zaken die hen
van nature niet toebehoorden.277 Ze zijn ‘dom’, in de zin van onwetend, in de woorden van de
grootmoeder.278 Om die reden zijn ze vervloekt. Met uitzondering van De professor, worden
de andere binnenvertellingen vanuit een auctoriaal perspectief verteld en is er sprake van
externe focalisatie. Het effect hiervan is dat er een mysterieuze sfeer blijft hangen rond de
moorden. De professor kent zowel een auctoriale verteller als personagegebonden vertellers.
De personagebonden vertellers zijn de professor en Soeprapto. In dit verhaal is dus zowel
sprake van externe als interne focalisatie. Bij de desbetreffende bespreking van de
verhaalmotieven zal duidelijk worden dat deze wisselende focalisatie duidelijk maakt hoe
Ambonezen en Indo-Europeanen elkaar beschouwen en of het koloniaal Nederlands-Indisch
verleden op basis daarvan een periode is waarnaar nostalgisch terugverlangd wordt.
Titel en thematiek
Een sleutelscène in de roman is de bibi-episode: een verkoopster hangt Himpies in de De tuin
Kleyntjes een schelpensnoer om. Daarmee wordt een vooruitwijzing gegeven naar zijn sterven
en de manier waarop Felicia zijn dood verwerkt tijdens Allerzielen. De moorden die in de
raamvertelling plaatsvinden worden hiermee begrijpelijk. De grootmoeder weet in de bibiscène dat de koopvrouw Himpies met het schelpensnoer vervloekt. Ze zegt:
‘Wij weten, er is ons geleerd-of zijn dit soms niet de schelpensnoeren van
de berg-Alfoeren op Ceram voor als zij op sneltocht gaan, als zij achter een boom
staan te loeren en met een pijl schieten, als er zoveel bloed op de grond vloeit’.279
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Onderzoek van Houtzager heeft aangetoond dat het dragen van schelpensnoeren door de bergAlfoeren wanneer zij op sneltocht gaan waarschijnlijk op fictie berust.280 Er volgt meer over
deze bibi-scène bij de analyse van het bovennatuurlijke in De tienduizend dingen. Tijdens
Allerzielen gedenkt Felicia de vermoorden. In een stroom van herinneringen komen de doden
tot leven en is Felicia in gesprek met hen.281 Felicia weet ook compassie op te brengen voor
de moordenaars, te meer aangezien Himpies’ beste vriend in zijn diensttijd ‘een
massamoordenaar’ was. De herinnering werkt vertroostend en louterend en Felicia lijkt te
aanvaarden dat alles met elkaar verbonden is om vervolgens ‘haar kopje koffie te drinken en
om opnieuw te proberen verder te leven’.282 Deze slotzin doet denken aan de slotzin van Nog
pas gisteren; er spreekt hoop, berusting en reflectie uit. Deze acceptatie van verlies
gecombineerd met het inzicht dat het leven verder gaat, geeft uitdrukking aan reflectieve
nostalgie.
De titel en het motto van De tienduizend dingen, ontleende Dermoût aan een citaat van
de taoïstische dichter en wijsgeer Ts’ên Shên: ‘Wanneer “de tienduizend dingen” gezien zijn
in hun eenheid, keren wij terug naar het begin en blijven waar we altijd geweest zijn’.283
Felicia heeft tijdens Allerzielen alles in zijn samenhang ervaren. Ze ziet in dat de schepping
volgens het Oosterse cyclische denken opgevat moet worden als een eenheid. Er is sprake van
licht én donker, goed én kwaad, geboorte én dood. Het zijn geen binaire opposities; ze zijn
onvermijdelijk met elkaar verbonden.
De tienduizend dingen staan binnen het taoïsme metaforisch voor àl het bezielde
bestaande of zijnde: van mens tot steentje. Er is geen sprake van hiërarchie tussen
verschillende bestaanswijzen. In een kosmische cyclus staat al het bezielde zijnde in een
constante verhouding tot elkaar. Al het bestaande bloeit in verhouding tot elkaar op en keert
uiteindelijk terug naar zijn oorsprong, waar het tot rust komt. Freriks interpreteert dit als
volgt: we gaan terug naar waar we altijd hadden moeten zijn: ‘daar waar wij het leven met
zijn geluk en verdriet, met de vaak onbegrepen tegenstellingen als geboorte en dood, liefde en
eenzaamheid, desondanks als een eenheid in harmonie ervaren’.284 Zoals eerder is
geconstateerd heeft Dermoût tijdens haar verblijf op Ambon kennisgemaakt met het taoïsme
en dit gecombineerd met het Ambonese geloof.
Volgens een Ambonese klaagzang en de hoofdpersoon uit de roman, Felicia, is het van
essentieel belang om de honderd keer honderd dingen waarmee een mens in aanraking is
geweest tijdens het leven te herinneren. Felicia vreest om die reden, nu ze De tienduizend
dingen heeft gezien, haar eigen dood. Alleen in de herinnering blijft de dode leven. Al in de
zesde alinea maakt Dermoût het belang van de herinnering duidelijk:
‘Een herinnering aan iemand, aan iets dat gebeurde, kan ergens bijna
tastbaar blijven hangen; misschien is er nog iemand die ervan weet, aan
denkt soms, …’285
Vergeten is niet goed, zo benadrukt Felicia telkens opnieuw. Zo ook moeten de drie
vermoorde meisjes (Elsbet, Keetje en Marregie), dochters van grootmoeder van Kleyntjes betovergrootvader herinnerd worden:
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‘Was zien nodig? Zolang zij zich herinneren kon, had zij over hen horen
praten; zij hoorden erbij, zij hadden een vaste plaats op haar tuin op het
eiland in de Molukken en ook in haar eigen leven’.286
De herinnering biedt de mogelijkheid tot een belangrijke ervaring die Felicia heeft op basis
waarvan zij een gemoedstoestand van berusting bij de vermoorden op het eiland vindt. Later
over deze ervaring meer. Dermoût schrijft hierover:
‘Maar zij kon de vermoorden op die ene dag in het jaar gedenken. Zij zette
geen kaarsen of bloemen voor hen neer, en dergelijke poespas; zij brandde
geen wierook, zij had ook nooit van wierook gehouden- gedenken, enkel en
alleen gedenken’.287
Nu dan de analyse van de verhaalmotieven. Anders dan de splitsing die ik heb aangebracht
tussen de jeugdervaringen en innerlijke gemoedstoestanden bij de analyse van Nog pas
gisteren, heb ik er in dit hoofdstuk voor gekozen om die samen te bespreken vanwege de
grote overlappingen tussen beide. Het zal de lezer bovendien opvallen dat ik onevenredig veel
aandacht zal besteden aan twee verhaalmotieven, te weten de bovennatuurlijke gebeurtenissen
en de contacten met de Ambonese bevolking. Dit is niet voor niets, omdat daar de kern van
het antwoord op mijn vraagstelling het meest pregnant naar voren komt.
De natuur
Over de ruimte waarin het verhaal zich afspeelt, laat de auctoriale verteller net als in Nog pas
gisteren geen misverstand bestaan. De roman begint met de zin:
‘Op een eiland in de Molukken was nog een enkele ‘thuyn’ overgebleven
uit de tijd van de specerijenperken…’288
Hoewel de naam niet wordt genoemd, kost het niet veel moeite om te achterhalen dat het
Ambon betreft aan het begin van de twintigste eeuw door de aanwezigheid van een binnen-en
buitenbaai en gezien het feit dat Dermoût daar vier jaar heeft gewoond. In Het eiland
beschrijft de auctoriale verteller minutieus de natuur en de mensen die Felicia kent. Dermoût
heeft zelf aangegeven dat de ruimte van essentieel belang is voor de roman: ‘Waar ander(s)
dan in de diepe stille en groenheid, de verafheid, de volstrekte eenzaamheid ook van zo’n
perk in het Oosten, op een eiland in de Molukken, kan een mens de woorden van de Chinese,
de Oosterse wijsgeer werkelijk beleven?’289 De natuur wordt met behulp van kleuren en een
beroep op de zintuigen als overweldigend en exotisch beschreven. Om hier enkele
voorbeelden van te geven:
‘Op een zonnige plek tussen de kleine bomen, het gaat er zo sterk naar
specerijen ruiken als het warm is’.290
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‘Zwaar bebost op bergen en in dalen, op de vlakten langs het water, in het
water ook. Opzij van een moeras aan de baaikant vol lila waterhyacinten
stonden in rijen kleine glimmende nipapalmen of sombere mangrovebossen
op hun verwonderlijke kale stelten… Zoveel helder water overal (zoet water),
rivieren, bronnen, beken, watervallen over rotsen’.291 , en:
‘Soms snoof mevrouw van Kleyntjes de geuren van het eiland op, van specerijen
die lagen te drogen, kruidnagelen, nootmuskaat, foelie of serèhgras of de bast
van kajoepoetihboompjes of vanille’.292
In de eerste twee citaten focaliseert de auctoriale verteller en worden sterke adjectieven
gebruikt die de schoonheid van de natuur benadrukken: ‘lila, glimmende, helder’. Ook in het
laatste citaat is de auctoriale verteller de focalisator: er wordt verwezen naar ‘mevrouw van
Kleyntjes’. Zij handelt, maar we komen als lezer niet te weten hoe zij ervaart. De toevoeging
van ‘mevrouw’ creëert voor de lezer, in vergelijking met ‘ik’ of ‘jij’-verwijzingen, de minste
mogelijkheid tot identificatie met personages. Dit kan evenwel weggenomen door andere
talige keuzes die de schrijfster maakt.293
De evocatie van een wonderschone natuur wordt namelijk versterkt door Dermoûts
poëtische taalgebruik, zoals de eerder geciteerde De Vries heeft aangetoond. Het toegepaste
stijlmiddel betreft equivalentie in de vorm een letterlijke herhaling. Twee voorbeelden
hiervan:
‘Op een stukje strand, onder de platanen, waarop de golfjes van de branding
uitvloeien: drie golfjes achter elkaar-achter elkaar-achter elkaar’.294
en:
‘De tuinen lagen nu, zoals toen, hier en daar verspreid aan de beide baaienbuitenbaai, of binnenbaai-met hun bosjes van specerijenbomen, soort bij soort:
kruidnagel bij kruidnagel, nootmuskaat bij nootmuskaat…’.295
In het eerste citaat is bovendien het stijlmiddel deviatie ingezet in de vorm van een
zogenaamde ellips. Dat wil zeggen dat de zin syntactisch niet klopt, omdat werkwoorden zijn
weggelaten. Er is ook sprake van deviatie bij de liggende streepjes, waardoor informatie
ontbreekt. Waar het om gaat is dat beide stijlmiddelen niet alleen een melodieus ritmisch
effect bewerkstelligen, maar ook een suggestief effect veroorzaken bij de lezer. Bij het
verhaalmotief van bovennatuurlijke gebeurtenissen kom ik op deze stijlmiddelen terug
waarvan De Vries heeft aangetoond dat ze heel veel ingezet zijn in De tienduizend dingen.296
De eerbied voor de natuur komt met name tot uitdrukking door de grote kennis die
grootmoeder Van Kleyntjes en professor McNeill, een botanicus die een nieuw standaardwerk
moet voorbereiden van Rumphius’ Kruydboeken, hebben van de flora en fauna op Ambon.
Georgius Everhardus Rumphius (1627-1702) heeft met name faam genoten als botanicus. Ten
tijde van de VOC heeft hij twee belangwekkende wetenschappelijke werken geschreven, te
weten het Amboinsche Kruydboek (12 delen) en de Amboinsche Rariteitkamer. De professor
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heeft de boeken van Rumphius bij zich op zijn expeditie wanneer hij zijn wetenschappelijk
onderzoek doet en grootmoeder van Kleyntjes heeft ze in de onderste la van haar
‘rariteitenkastje’ liggen.297 Haar interesse is echter meer magisch en folkloristisch van aard.
De professor heeft een grote voorliefde voor de ‘bezaantjes’ (kwalletjes) waarover hij zijn
Javaanse assistent vertelt.298
‘De zeiltjes zijn wit als krystal en het bovenste soomtje was purper of violet,
schoon om aan te zien, alsof het hele dier een kostelijk juweel was’.299

Rumphius

Van Dermoût is bekend dat zij ook Rumphius’ boeken bezat. Beekman meent zelfs dat De
tienduizend dingen een hommage aan Rumphius is.300 In bovenstaand citaat focaliseert
McNeill in de directe rede. Hij spreekt een positief waardeoordeel uit over de fauna. De
functie van deze focalisatie door een autoriteit (professor) verleent een waarachtigheid aan de
uitspraak en suggereert authenticiteit. Deze personagegebonden interne focalisatie doet in
eerste instantie vermoeden dat de natuur onderworpen wordt aan de blik van Pratts seeingman: ‘he whose imperial eyes passively look out and possess’.301 ‘Bezaantje’ is immers een
Nederlands woord en McNeill categoriseert een dier afkomstig uit de Ambonese fauna als
zodanig. Pratt spreekt in dit verband van ‘planetary consciousness’. Dit is een vorm van
exploratie van de natuur op wetenschappelijk gebied dat getuigt van Eurocentrisme.302 Een
vorm van toe-eigening.
De natuur is echter ook nadrukkelijk aanwezig in de tuin Kleyntjes. Een tuin die een
paradijselijke indruk wekt. De tuin vormt de ruimte waarin de verhoudingen tussen de IndoEuropese eigenaren, want dat zijn de van Kleyntjes, en de Ambonese bevolking plaatsvindt.
‘An ideal world, protected from the outside’, zo omschrijft Praamstra de tuin.303 Praamstra
wijst ons erop dat het bestaan van de tuin alleen maar mogelijk is dankzij het bestaan van het
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koloniale systeem.304 Hoe de tuin in het bezit is gekomen van de van Kleyntjes blijft
onvermeld, stelt Doolan.305 Als Doolan gelijk heeft, wijst dit op Pratts notie van anticonquest. Over het belang van de tuin als ruimte waarbinnen de sociale verhoudingen zich
afspelen meer bij het verhaalmotief van de contacten met de Ambonese bevolking.
Een eerste lezing doet vermoeden dat de natuur prachtig omschreven wordt, iets om
nostalgisch naar terug te verlangen, te meer omdat Dermoût de stijlmiddelen van deviatie en
equivalentie inzet en sterke adjectieven gebruikt. In de woorden van Pratt zou er sprake zijn
van een ‘esthetisering van de natuur’. De ruimte is zoals gezegd echter ook van belang voor
de verhouding tussen Ambonezen en Indo-Europeanen die uiterst precair zal blijken te zijn te
zijn. In dat licht valt dus nog te bezien of er sprake is van restauratieve tempo doeloenostalgie, omdat bij dit verhaalmotief eerder gereflecteerd wordt op de onhaalbaarheid van
het samengaan van twee culturen.
Bovennatuurlijke gebeurtenissen
Bovennatuurlijke gebeurtenissen spelen een uitermate belangrijke rol in De tienduizend
dingen. Zoals in de analyse van Nog pas gisteren, wil ik eerst ingaan op goena- goena. Daarna
ga ik in op het metafysische karakter van het boek waarin Dermoûts levensbeschouwing
duidelijk naar voren komt via de auctoriale verteller en de focalisatie van de van Kleyntjes.
Dit metafysische karakter vormt ook de thematiek van De tienduizend dingen. Voor wat
betreft goena-goena zijn er de ‘drie meisjes’ die in Het eiland in een grijs verleden door een
Balinese slavin vergiftigd zouden zijn en nu spoken op één van de andere tuinen. Felicia
probeert de doem die deze meisjes is overkomen, hun mogelijke wraak en hun ‘gespook’ te
bezweren door elke avond de drie meisjes die afgebeeld staan op een kamerscherm een
goedenacht te wensen. Hierna volgt de sleutelscène in de roman: het bezoek van een bibi, die
in Het eiland wordt geïntroduceerd.
‘…een of andere wijze vrouw (een bibi) die een mens kon genezen en ziek
maken, een betovering op hem leggen, die geesten kon bezweren’.306
De auctoriale vertelinstantie focaliseert in bovenstaand citaat, maar maakt gebruik van de
indirecte rede, waardoor we als lezer toegang krijgen tot Felicia’s gedachtengang. Dat
betekent dat de auctoriale verteller verantwoordelijk is voor de vorm, maar Felicia voor de
inhoud. Wat opvalt in dit citaat is dat de bibi terloops genoemd wordt tezamen met andere
mensen die Felicia kent op het eiland. Deze terloopsheid van het noemen van de bibi, die
bovendien tussen haken wordt geplaatst, geeft aan dat Felicia op dat moment nog
onvoldoende kennis van zaken heeft van de krachten die de bibi bezit. De woorden ‘een of
andere’ onderstrepen dit. De grootmoeder, waarvan we als lezer veronderstellen dat ze
voldoende is geencultureerd, wijst de bibi haar plaats door het aanbod af te slaan. Hiermee
verleent ze de bibi niet de eer die ze volgens de Ambonese cultuur verdient.
Het zal namelijk deze bibi zijn die Himpies zal bezweren en vervloeken waardoor hij
de dood zal vinden. Een betovering die niet zonder reden is, aangezien de bibi zich vernederd
voelt door de grootmoeder en Felicia en wraak wil nemen omdat ze beledigd is, omdat haar
verkoop wordt gedwarsboomd. In De tuin Kleyntjes biedt de bibi Felicia als eerste parels te
koop aan. Felicia is begerig en wil de parels graag hebben. Felicia is in deze fase van haar
leven nog sterk beïnvloed door Westers materialisme. De grootmoeder grijpt in omdat ze de
betekenis van deze bezielde dingen kent en zegt:
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‘Parels van de zee zijn tranen die we zelf moeten huilen’.307
Vervolgens biedt de bibi Felicia een kralenketting aan. ‘Parels van de aarde’ die zo worden
genoemd, omdat ze meebegraven worden met de doden om mee te gaan naar het
hiernamaals.308 Ze zijn nu opgegraven om doorverkocht te worden waardoor ze kwade
krachten bezitten.
‘Felicia had nooit tevoren zulke kralen gezien, niet van glas of van metaal,
ook niet van jade leek haar toe; eerder van steen of van gebakken klei,
ondoorzichtig, in wonderlijke tere uitgewiste keuren: oranje, okergeel,
goudbruin, sommige zwart aangetast; zo gedempt van tint- droefgeestig
bijna alsof in het van bladeren gevlochten doosje iets van de herfst lag,
iets van voorbijgaan en sterven’.309
Als laatste, wanneer Himpies zeven jaar oud is, biedt de bibi een schelpensnoer aan en dit zal
hem noodlottig worden. De waarschuwingen van zijn grootmoeder, die bijna terloops verteld
worden, en zijn vriendje Domingoes komen te laat. De grootmoeder berispt de bibi nog door
te zeggen:
‘Wij weten-, er is ons geleerd-of zijn dit soms niet de schelpensnoeren voor de
Bergalfoeren op Ceram voor als zij op sneltocht gaan, als zij achter een boom
staan te loeren en met een pijl schieten-als er zoveel bloed op de grond vloeit-’
zij deed nog een stap dichter naar de bibi toe, ‘en jij durft die schelpensnoeren
hier te brengen, hier op mijn tuin, bij mij die een blanke vrouw ben, een
christenvrouw, bij onze kinderen hier, dat christenkinderen zijn die niemand
kwaad gedaan hebben-een ieder op zijn plaats-een ieder het zijne-dat weten jij
en ik, dat is ons geleerd!.’ 310
De focaliserende personagegebonden vertelinstantie is hier de grootmoeder. Zij en de bibi
‘weten dingen’. ‘Dingen’ uit de Ambonese cultuur wel te verstaan. Ambonezen en IndoEuropeanen naderen elkaar hierin, maar onmiddellijk wordt door de grootmoeder duidelijk
gemaakt dat ze strikt gescheiden moeten blijven voor onwetende mensen, maar ook voor
haarzelf (‘blank’ en‘christenvrouw’). Hier komt toch een oriëntalistische visie naar voren.
Etniciteit en geloof creëren hier een afstand.
Ook in dit citaat zijn de stijlmiddelen deviatie en equivalentie toegepast in de vorm
van parallellie en een tegenstelling. Na de eerste twee zinsdelen volgen bijzinnen die er
logisch niet op volgen. Dat wat ‘wij weten’ komt de lezer pas te weten aan het einde van de
zin. Van equivalentie in de vorm van parallellie is sprake omdat tot driemaal toe ‘weten’ en
‘weet’ gebruikt wordt, zo ook ‘is geleerd’. ‘Schelpensnoeren’, ‘christen’, ‘kinderen’, ‘een
ieder’ en ‘nog niet’ tweemaal. Tegenstellingen zien we terug in het gebruik van ‘wij’, ‘jij en
‘ik’ en ‘jij’. Deze stijlmiddelen zijn volgens De Vries ‘weloverwogen’ door Dermoût ingezet.
Ze schrijft: ‘Maria Dermoût heeft de tekst heel doeltreffend gecomponeerd; zij gebruikt
daarbij bewust, en op onnavolgbare wijze, de mogelijkheden die de taal biedt om mede
inhoud te geven aan het verhaal…De taal weerspiegelt de inhoud’.311 Driedelige herhalingen
worden gebruikt om de natuur mee te beschrijven, tweeledige herhalingen om de
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tegenstellingen in het bestaan van ieder mens te benadrukken, zo heeft de analyse van De
Vries duidelijk gemaakt.312
De waarschuwingen komen echter te laat: Himpies heeft het schelpensnoer al
omgedaan. Dermoût wil met de focalisatie van Himpies duidelijk maken dat een kind niet op
de hoogte kan zijn van de betekenis van dit Ambonese culturele artefact dat hem dat tragisch
genoeg fataal zal worden.
‘Hij keek niet links of rechts, stond onbeweeglijk stil met wijdopen ogen,
angstig en tegelijk verrukt, en als verheerlijkt in de pracht van de glanzend
witte schelpensnoeren om hem heen’.313
Het is opmerkelijk dat in de vooraankondiging van de culturele grensoverschrijding die
aanstaande is in de bibi-scene er een polariserende beschrijving in termen van huidskleur
wordt gegeven van de betrokkenen. Himpies’ huid is ‘niet donkerbruin, (maar) een
lichtachtig goudachtig bruin’.314 De bibi is ‘donker’ en de grootmoeder is ‘bleek’.315 Etniciteit
speelt blijkbaar een rol om de culturele alteriteit te benadrukken. Opmerkelijk is dat aan
‘bruin’ het bijvoeglijk naamwoord ‘goudachtig’ wordt toegevoegd om de schoonheid ervan te
benadrukken. Er is in dit fragment sprake van binaire opposities, waarin de bibi op haar plaats
wordt gewezen. De culturele grensoverschrijding wordt hoe dan ook Himpies tragisch
noodlottig. Himpies wordt als soldaat vermoord door een pijl van de berg-Alfoeren. Naar
aanleiding hiervan zal Felicia tijdens Allerzielen alle vermoorden herdenken: de posthouder,
Himpies, de professor, de matroos en de drie kleine meisjes. Felicia is met hen in gesprek en
weet zelfs compassie op te brengen voor de moordenaars. Er is sprake van een samenhang
tussen de moorden. ‘Dat alles betekende iets’, zo schrijft Freriks. 316 Wanneer de lezer het
belang van de vooruitwijzende functie van de moord op Himpies inziet, dan blijkt dat De
tienduizend dingen niet een soort familiekroniek beschrijft, maar een samenhangende
thematiek heeft. De ‘onverklaarbare moord’ op Himpies en de moorden in de raamvertelling
worden niet als goena-goena weggezet, maar krijgen betekenis binnen de thematiek van de
roman. Dit nu brengt mij op het metafysische karakter van de roman.
Felicia heeft tijdens Allerzielen, wat Houtzager noemt een intuïtieve
‘totaliteitservaring’ die zij verkrijgt in de herinnering aan al diegenen die vermoord zijn.317 Ze
wordt als het ware ‘herboren’ door een visioen waarin haar oude ‘ik’ sterft. Haar ‘oude ik’
beschouwde al het zijnde als naast elkaar bestaand, haar ‘nieuwe ik’ verschaft haar het inzicht
dat alles met elkaar verbonden is: dingen, dieren, mensen.318 Felicia ervaart de tienduizend
dingen waarmee de mens tijdens zijn leven is verbonden en die hij zich moet herinneren als
verbonden met elkaar. Een kortstondige beleving van de samenhang die er tussen dingen
bestaat lijkt het hoogst haalbare te zijn voor de mens. Rationeel valt het niet te begrijpen.
Vergeten is taboe, juist de herinnering maakt een berustende gemoedstoestand mogelijk.
‘Zij is er nooit helemaal overheen gekomen,’ fluisterden haar vrienden en
kennissen… ‘Je moest proberen eroverheen te komen’, dan werd zij woedend.
‘Is het de bedoeling om over elkaar heen te komen’, vroeg zij, ‘denk je dat?’.319
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Aanvankelijk verzet Felicia zich nog tegen alles wat de harmonie in de kosmos volgens haar
verstoort: moord is zo’n verstoring:
‘Zij was niet een ziekelijke vrouw en zeker niet sentimenteel, maar zij zou
altijd dat diep en brandend medelijden blijven voelen met wie vermoord
waren, zij kwam ertegen in opstand, zij kon het niet aanvaarden, van haar
zoon niet, en van niemand, toen niet, en nu niet, en in der eeuwigheid niet.
Sterven wel! - iedereen moest sterven, jong of oud, door ziekte, ouderdom,
door een ongeval, door Fenijn desnoods, maar dan per ongeluk; daar heeft
iemand zich bij neer te leggen. Maar het is niet goed dat de ene mens door
de andere vermoord wordt’.320
Dan volgt aanvaarding, berusting en vertroosting die tot de lezer komt in een stream of
consciousness:
‘…naast elkaar, los van elkaar, elkaar rakende, hier en daar in elkaar
vervloeiende, zonder ergens enige binding, en tegelijkertijd voor altijd
met elkaar verbonden…Een verbondenheid die zij niet goed begreep;
dat hoefde niet, het viel niet te begrijpen, haar voor een ogenblijk gegeven
om te aanschouwen boven het maanverlichte water.’.321
Dit visioen breekt Felicia’s verzet tegen de onaanvaardbaarheid van moord. Felicia lijkt
vertroosting en berusting te vinden. Berusting die zij vindt door de woorden die Himpies kort
voor zijn dood nog in een brief aan haar beschrijft:
‘Zo ook onze belevenissen, het leven zelf zou ik zeggen, van alles tegelijk, zo
lang en zo kort, zo goed en zo miserabel; moeten wij het niet maar aanvaarden
zoals het komt zonder teveel uit te willen zoeken’.322
‘Wij zijn nooit enkel en alleen vermoord, wij zijn ook altijd gesneuveld. Wordt
nu niet boos, want zo is het heus, het een-én-het-ander, mijn lieve moeder’.323
Hiermee leert Himpies Felicia niet te denken in uitersten en keert hij zich tegen het
dualistische Westerse denken, zo luidt de interpretatie van Houtzager.324 Ik interpreteer
‘vermoord’ vanuit Westers perspectief en ‘gesneuveld’ vanuit Ambonees perspectief. De
aanvaarding en berusting die Felicia vindt bij moord, wordt door Robinson vereenzelvigd met
Dermoûts levensbeschouwing. Hij typeert haar als volgt: ‘She is a woman who knows!’…
Weten is iets heel anders dan ‘kennis hebben’. Het includeert het intuïtieve en door de tijd
gevormde denken, en zoiets doe je alleen als je met grote intensiteit leeft’.325 Felicia leert
wederom van Himpies dat in dat alles tegelijk bestaat en vergankelijk is:
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‘Zo ook onze belevenissen, het leven zelf zou ik zeggen, van alles tegelijk,
zo lang en zo kort; moeten wij het maar niet aanvaarden zoals het komt
zonder het teveel uit te willen zoeken’.326
Voor de lezer die tot het inzicht komt dat de vooraankondiging van de dood van Himpies en
de daadwerkelijke moord op Himpies van centrale betekenis is voor de roman, vormt ‘het
raam’ de motivatie voor Felicia’s dodenherdenking tijdens Allerzielen. Het eiland is daarmee
niet alleen een atmosferische verkenning van Ambon, maar introduceert de dodenherdenking
van Himpies en alle andere vermoorden. ‘Dingen’ bezegelen het lot van de begerige mens, of
dit nu in materialistisch of erotisch opzicht is. Mensen die geen inzicht in deze begeerte
hebben, worden daarvan het slachtoffer. De posthouder wordt door zijn vrouwen vermoord
omdat ze zijn parels begeren, Constance en de matroos worden vermoord in een erotisch
drama, de professor vanwege de muntjes die hij uitdeelt en Himpies’ lot wordt bezegeld door
Felicia die de parels begeert.
De enige personages die niet begeren zijn de professor en de grootmoeder. De
professor geeft niet om geld, maar is geestelijk rijk. De grootmoeder is altijd zeer eenvoudig
gekleed en afkerig van geld. Ze probeert vanuit een Ambonese immateriële levensopvatting
haar kleindochter, Felicia, de onbelangrijkheid van geld bij te brengen. Een dergelijke
levensopvatting maakt een toenadering tussen de Indo-Europese en Ambonese cultuur
mogelijk. Beide bevolkingsgroepen met hun afzonderlijke culturen beïnvloeden elkaar
dusdanig dat ze harmonieus kunnen samenleven. De overname van culturele gebruiken van de
ene cultuur door de andere staat bekend als enculturatie. Een dergelijke visie maakt onderdeel
uit van een koloniaal discours waarin de zaken mooier worden gerepresenteerd dan ze in
werkelijkheid waren en waarnaar men restauratief nostalgisch kan terugverlangen.
‘Verkopen? Voor geld? Wij! Dat kun jij niet menen, wij hebben er toch ook
geen geld voor betaald. Melk en eieren geven onze beesten, vruchten en groenten
zijn van de tuin, mosselen uit de baai’.327
Dit lukt uiteindelijk, nadat Felicia enige tijd bekoring vond in de verleidingen die de stad
biedt, wint de tuin het. Felicia lijkt zich hiermee meer en meer de Ambonese cultuur eigen te
maken.
‘De tuin hield haar vast, kapselde haar langzaam in, liet haar dingen zien,
fluisterde zijn geheimen…’.328
De professor lijkt te worden betoverd door aardorchideeën die hem worden aangeboden door
een Binongko-meisje. Constance en de matroos lijken te zijn vermoord door een ‘zelfstandig
opererend’ mes, een poesaka.329 De mens lijkt niet bestand tegen dergelijke dingen en is
slechts één van de bestaande zijnswijzen; gelijkwaardig aan een kwalletje, een schelp, een
mes. De mens is wat dat betreft nietig in de grote kosmos; niet het middelpunt van de
schepping:
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‘…hij is niet meer, ook niet minder…dan wat wij als niet levend, niet bezield
hebben leren bechouwen’.330
Dermoût is duidelijk beïnvloed door een aantal Oosterse religies. Zo spelen duidelijk de
eeuwige kringloop, de dodenherdenkingen met de speciale plaats voor de vermoorden, de
verbondenheid tussen tegenstellingen en het matriarchaat uit het taoïsme een rol in haar
levensbeschouwing. Inzichten over begeerte, onwetendheid, aanvaarding, berusting en
vertroosting lijkt zij te hebben opgedaan uit het boeddhisme. Belezen als zij was, mogen we
ook de invloed van het Westers denken volgens Houtzager niet verontachtzamen.331 De
precieze oorsprong van haar levensfilosofie is echter moeilijk te achterhalen.332 Beter is het
misschien om te spreken van eclectisme volgens Beekman: een levensbeschouwing waarvan
de oorsprong onduidelijk is, een soort vermenging van diverse religieuze opvattingen waarin
ook verhalen uit het Indonesische volksgeloof zijn opgenomen.333
Houzager ondersteunt Beekmans visie wanneer hij ons erop attendeert dat Felicia uiteindelijk
niets anders dan een kortstondig visioen heeft, maar dat zij geen ‘vast, monolitisch
wereldbeeld’ heeft.334
‘Het vaste geloof van haar grootmoeder bezat zij niet. Er zijn er die zeggen
van: zien, met ogen zien, horen, met oren horen; van weten, het bovenzintuigelijke
weten; niet van dat alles was haar gegeven- nooit, niet eenmaal-zij ontmoette hem
zelfs niet meer in een droom’.335
Deze afwezigheid van een rotsvaste overtuiging, verleent De tienduizend dingen juist een
thematiek die ‘universeel’ is, aldus Houtzager: ‘Dogmatici kunnen nu eenmaal niet ontroeren,
twijfelaars met een oprecht, groot verdriet (zoals Felicia van Kleyntjes) daarentegen kunnen
compassie oproepen en vermeende zekerheden aan het wankelen brengen. Ze hebben iedereen
wat te zeggen omdat ieder mens, vroeger of later, geconfronteerd wordt met een groot
verdriet’.336
Een plaats waar je zoon vermoord is, is geen plek om op een rooskleurige nostalgische
manier naar terug te verlangen. Een belangrijkere reden om naar aanleiding van bovenstaande
analyse van reflectieve tempo doeloe-nostalgie te spreken is het inzicht waartoe Felicia komt:
‘het een-én-het ander’: metaforisch het bezit en verlies van Nederlands-Indië dat tussen de
regels door te lezen valt. De aanvaarding van dit verlies; het besef dat Nederlands-Indië
(Ambon) alleen blijft bestaan in de herinnering.
Jeugdervaringen en innerlijke gemoedstoestanden
Voor wat betreft de jeudervaringen waarin ik tegelijk de innerlijke gemoedstoestanden betrek,
wil ik zowel aandacht besteden aan Felicia’s jeugd als aan die van een belangrijk bijpersoon
in het verhaal, te weten Himpies. In De tienduizend dingen neemt de opvoeding en vorming
van Felicia en Himpies een belangrijke plaats in. Tussen de jeugd van Felicia en Himpies
bestaan mijns inziens overeenkomsten, maar ook een verschil. De van Kleyntjes wonen al vijf
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generaties op de tuin. Grootmoeder van Kleyntjes voedt Felicia op en samen met Felicia
Himpies. Beiden wijden hem in in de Ambonese cultuur. Zowel Felicia als Himpies worden
geconfronteerd met verlies, afscheid en eenzaamheid en de vraag hoe hiermee om te gaan.
Felicia mijmert:
‘Zij was zwaar genoeg beproefd in het leven: de grootmoeder dood, aan wie
zij eigenlijk alles te danken had; haar beide ouders-die hadden zich nooit veel
aan haar gelegen laten liggen; broers en zusters had zij niet; haar man-niemand
wist het ware over die man: ‘een grote meneer’ werd er gezegd, maar niemand
kende hem, hij was nooit op het eiland geweest, hij moest al jaren geleden
gestorven zijn; en nu niet zo lang geleden nog de zoon, haar enig kind’.337
Een eenzame jeugd, zoals Riek in Nog pas gisteren. Haar tuin kent door de dood van Himpies
ook geen opvolger. Ze doet nog een vergeefse poging om Domingoes over te halen om de
tuin voort te zetten. Domingoes focaliseert door uit psalm 104 te reciteren wanneer hij haar
aanbod afwijst.338 In dit psalm komt de samenhang van Gods schepping pregnant naar voren.
De mens is bedoeld als een onderdeel van een samenhangend geheel. Deze samenhang en
onderlinge afhankelijkheid van alles met alles is het grootste wonder van de schepping. Het
betreft hier dus een levensles afkomstig uit de Christelijke traditie die vanuit Ambonees
perspectief wordt overgebracht. Het toont een inzicht aan in het gegeven dat alles verandert
en vergankelijk is, zo ook de tuin. De suggestie van een moeiteloze enculturatie die
kenmerkend is voor restauratieve nostalgie komt hier weer naar voren.
Felicia kan aanvankelijk de vluchtigheid en vergankelijkheid van het leven moeilijk
accepteren. Lange tijd betoont zij zich een koppige leerling die de levenswijsheden van haar
grootmoeder niet aanneemt. Ze blijft toch hangen in begeerte naar vluchtige verleidingen van
de stad en wil de tuin winstgevend maken. Ze beschouwt het als een prestigeobject. Felicia is
‘het product’ van haar moeders opvoeding. Haar moeder bezit een winstgevende
suikerplantage op Java en wil van de tuin een pronkzuchtig geheel maken. De reactie van
grootmoeder van Kleyntjes op haar schoondochter is:
‘…geld, ik weet wel, geld moet er zijn om te betalen als een mens eens iets
wil kopen gaan, maar…geluk kan een mens er niet mee kopen-ongeluk er niet
mee afkopen, “dat is jammer voor jou schoondochter”’.339
Na deze ruzie vertrekt Felicia voor twintig jaar naar Europa met haar ouders. Op de tuin is
Felicia eenzaam, zeker nadat Himpies naar een kostschool gaat. Ze bestrijdt de eenzaamheid
door hard te werken op de tuin.
‘In plaats van het rustig te nemen nu er zoveel minder werk te doen viel, vatte
zij juist van alles tegelijk aan. Zij liet jong vee uit Bali komen: de veestapel
moest vergroot en verbeterd worden; zij bestelde zaden en stekken van overal
vandaan, vroeg advies aan ’s Lands Plantentuin, plantte nieuwe vruchtbomen,
groenten, bloemen ook.’340
Nog als kind was Felicia angstig geweest voor de verhalen die Suzanne, de Ambonese
bediende, haar vertelde over ‘het palmwijnmannetje’ en de ‘Lewijatan’, een monster in een
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schelp. In haar opvoeding van Himpies is er haar alles aan gelegen hem een goede opvoeding
te geven, waarbij ledigheid uit den boze is. Een les die Felicia heeft geleerd van de manier
waarop haar ouders en parasiterende man leven, maar zeker ook op te vatten als een kritiek op
de manier waarop totoks leefden in Nederlands-Indië.
‘Te lang om iets behoorlijks te bereiken! Wat wil je dan? Ben je te lammelendig
om wat te leren? O, ik weet ’t wel, liever maar op de tuin Kleyntjes blijven hangen!
Een indisch meneertje worden in een slaapbroek en kabaai…Eens uitkijken naar
een vrouw met wat geld zeker, zij had bijna gezegd ‘suikeren geld’, …’.341
De goede bedoelingen van de opvoeding ten spijt is dit gedoemd te mislukken doordat, zoals
we reeds gezien hebben, haar begeerte naar de parels van de bibi het lot van haar zoon
bezegelen. Aanvankelijk groeit Himpies zorgeloos op, zoals Felicia zich ook heeft
voorgesteld:
‘Het kind zou er kunnen spelen zoals zij er gespeeld had, met schelpjes en
koraal, met een eendekrabbetje met rode pootjes, met tamme vogels; hij zou
bang zijn voor de Lewijatan en voor het palmwijnmannetje; een kind moet
ook iets hebben om bang voor te zijn. De vissers zouden hem meenemen in
hun prauwen en hem leren roepen-Heer Wind-zou een kind dan niet gelukkig
zijn?’342
Himpies groeit op met zijn Ambonese vriendje Domingoes. Samen zijn ze onvindbaar in de
tuin, klimmen in bomen en luisteren naar de verhalen van de man met de ‘blauwe haren’, een
Ambonese man uit het dorp. Deze mooie, zorgeloze jeugd komt mooi tot uiting in
onderstaande passage:
‘Het was alsof de tuin de twee kinderen wegpakte en verborgen hield: in het
vele water, de bak in het bos, de heldere beek, de kleine en de grote rivier,
het ondiepe van de binnenbaai; in al het groen, in de bomen, in de bossen
achter het huis, tussen de rozestruiken op de heuvels en in de bossen ver weg
achter de heuvels aan de voet van het gebergte-daar waren zij keer op keer
verdwaald geraakt en pas diep in de nacht in het pikkedonker met flambouwen
teruggevonden’.343
De Ambonese cultuur en Indo-Europese lijken elkaar weer te raken en af te stoten. Enerzijds
is er sprake van zorgeloosheid, waarmee aangevoerd wordt dat de twee culturen harmonieus
samengaan, anderzijds van angst voor het onbekende, waarmee verwijdering van de twee
culturen gesuggereerd wordt.
Himpies is een geliefd kind, geliefd door iedereen. Toch moet ook Himpies afscheid
nemen: ten eerste van zijn vriend Domingoes die vertrekt en later door zijn schoolgang. De
manier waarop Himpies omgaat met het afscheid van Domingoes getuigt al snel van
acceptatie: ‘Hij leerde alleen te zijn op de tuin, …’.344 en het deert hem weinig wanneer de
Hollandse kinderen niet meer op de tuin komen spelen, nadat ze allerlei ongelukjes hebben
gehad. Himpies groeit volledig op in de Ambonese cultuur, is er vertrouwd mee en leert
ervan. Zo lijkt hij ook de levenslessen van grootmoeder van Kleyntjes aan te nemen, daar
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waar bij Felicia deze levenslessen pas laat doordringen. Het zal uiteindelijk via Himpies, in
haar visioen, tot haar doordringen dat alles samenhang heeft, vergankelijk is en dat zij daarin
vertroosting moet vinden. Grootmoeder van Kleyntjes heeft Himpies geleerd ‘trots’ te zijn.
Trots in de zin van gelukkig met de kleine dingen, niet materialistisch en moedig wanneer het
noodlot toeslaat.
Zoals Riek in Nog pas gisteren ook berust in het afscheid en het inzicht dat alles
tijdelijk en vluchtig is in het leven, zo komt Himpies ook al op jonge leeftijd tot dit inzicht.
Een ‘rijpe’ gemoedstoestand voor kinderen op jonge leeftijd, zullen sommigen misschien
zeggen. Tegelijkertijd kunnen we dit ook anders interpreteren. Mijn interpretatie is dat het
kinderen betreft die onbevangen zijn waardoor ze open staan voor wat ze leren en nog niet
‘gecorrumpeerd’ zijn door Westerse luxe en vooroordelen die de volwassenen hebben
beïnvloed. Mijns inziens heeft Dermoût de lezer ook geprobeerd duidelijk te maken dat
enculturatie pas na lange tijd mogelijk is en dat dat wel eens generaties kan duren. En zelfs
dan, weet de grootmoeder de bibi nog onjuist te bejegenen. Zo opgevat is er van restauratieve
tempo doeloe-nostalgie geen sprake. Eerder duiden de verhaalmotieven van jeugdervaringen
en innerlijke gemoedstoestanden op reflectieve tempo doeloe-nostalgie. De volledige
enculturatie die hybriditeit mogelijk maakt duurt lang en is misschien wel helemaal gedoemd
om te mislukken, immers waarom anders zou Himpies, de personificatie van een hybride
identiteit, anders vermoord worden? Onder hybriditeit wordt in dit geval ‘etnische
vermenging’ verstaan.345
Contacten met de Ambonese bevolking
Zoals reeds aangekondigd bij het verhaalmotief van de natuur, zou ik bij het verhaalmotief
van contacten met de Ambonese bevolking terugkomen op het belang van De tuin Kleyntjes.
De tuin Kleyntjes vormt namelijk het decor voor deze contacten: een contactzone. De tuin
vormt een zogenaamde hybride ruimte volgens Leuker en Praamstra.346 Concreet wil dat
zeggen dat de tuin in het bezit is van Indo-Europeanen; Indo-Europeanen die beïnvloed zijn
door de Ambonese cultuur én de Westerse cultuur. Op de tuin hebben de Indo-Europeanen de
positie van de Nederlandse koloniale machthebbers overgenomen, waardoor de oude
koloniale verhoudingen niet meer lijken te bestaan op de tuin. De grootmoeder maakt dit
duidelijk aan haar kleindochter wanneer die de vraag stelt of ze zoveel bedienden heeft. Ze
zegt:
‘Ach welnee kleindochter… ‘hoe kom je daarbij? Alleen die twee die jou van de boot
zijn komen halen, de oude Elias en Sarah, dat zijn mijn eigenlijke bedienden van
vroeger…’347
Deze situatie maakt een wederzijdse culturele beïnvloeding tussen Indo-Europeanen en
Ambonezen mogelijk, waardoor er synergetische vormen van cultuur en identiteit kunnen
ontstaan, aldus Boudewijn.348 De Ambonese bediende Sarah is bevriend met Felicia, Himpies
met Domingoes, de zoon van de Ambonese goudsmid. Ambonezen zingen psalmen in het
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Maleis en de Indo--Europeanen geloven in animisme. De auctoriale verteller maakt dit
duidelijk aan de hand van een beschrijving van het uiterlijk en de kleding van Felicia,
waardoor hij tot de volgende conclusie komt:
‘Zij zelf behoorde ook bij het eiland-hier, op haar tuin aan de binnenbaai, …
onder de platanen, de golfjes van de branding aan haar voeten’.349
Praamstra noemt de tuin in navolging van literatuurwetenschapper Homi Bhabha een
‘inbetween place’: een plaats waar de binaire opposities tussen Oost en West zijn
opgeheven.350 Een plaats waar zich hybride identiteiten kunnen vormen die de koloniale
categorieën die statisch en tegengesteld worden opgevat ondermijnd worden. Boudewijn stelt
dat dit in principe het koloniaal discours aantast. ‘In postkoloniaal perspectief heeft daarom
iedere uiting van hybridisatie-ongeacht of die bewust of onbewust tot stand gebracht wordteen ondermijnend effect op het koloniaal discours’.351 Desondanks komt ze voor wat betreft
De tienduizend dingen tot een tegenovergestelde stellingname. De perkenierstuin wordt
paradijselijk voorgesteld en de moorden in de raamvertelling zijn gepleegd door Ambonese
personages ‘van een bedenkelijk zedelijk en moreel peil’.352 Hoewel de van Kleyntjes als
intermediair tussen de Nederlandse en Ambonese cultuur, worden ze om bovengenoemde
reden superieur gerepresenteerd. Dit, zo schrijft Boudewijn, getuigt van een oriëntalistische
visie.353
Leuker is het oneens met Boudewijn. Ze stelt met behulp van het concept culturele
alteriteit dat afkomstig is van Said dat hiervan, met uitzondering van de bibi-scène, in De
tienduizend dingen geen sprake is.354 Culturele alteriteit is een manier van representeren die
de Westerse cultuur en de Oosterse cultuur construeert op basis van stereotypen van de
Oosterse cultuur en van binaire opposities van de Oosterse cultuur met de Westerse cultuur.
In De tienduizend dingen wordt Ambon bezien vanuit een Indo-Europees perspectief, maar
‘de oriëntalistische clichés worden daarbij geenszins geproduceerd, maar juist ondermijnd…
De roman De tienduizend dingen stijgt uit boven het bipolaire denken met zijn ‘het een of het
ander’ en probeert ‘het een en het ander’ toe te passen en af te zien van eenzijdige
beoordelingen’, zo schrijft Leuker.355 Juist de tuin maakt dit als ‘inbetween place’ mogelijk.
Leuker beargumenteert dit door de tuin als een ‘derde oord’ te omschrijven.356 Een
plaats die niet behoort tot koloniaal Nederlands-Indië en waar totoks niet welkom zijn. De
Nederlandse vriendjes zijn niet bestand tegen de tuin: ze vallen uit bomen en verwonden zich
aan het koraal, waardoor ze uiteindelijk niet meer komen. Sjeba is weliswaar een Ambonese
baboe, maar ook de ‘andere moeder’ van Himpies. Domingoes wordt beschouwd als ‘het
oudere broertje en vriendje’ van Himpies. Felicia wil Domingoes aannemen als zoon na het
overlijden van Himpies, zo attendeert Leuker de lezer.357 De verhoudingen tussen IndoEuropeanen en Ambonezen hebben weliswaar het stempel van koloniale
machtsverhoudingen, maar deze worden doorbroken door wederzijdse emotionele
bindingen.358 Leuker meent dat de Balinese slavin van de eerste perkenier van de tuin die
ernstig wordt mishandeld nadat ze ervan beschuldigd is de drie meisjes te hebben vermoord
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niet geproblematiseerd wordt. Dit duidt echter niet op een koloniale houding, maar moet
opgevat worden als een ‘literair procedé met een waarschuwing’ dat culturele
grensoverschrijdingen met de bibi aanstaande zijn.359 Een culturele grensoverschrijding die de
toenadering tussen Ambonezen en Indo-Europeanen doet mislukken.
Ook buiten de tuin worden ook pogingen ondernomen om tot een verzoening van Oost
en West te komen. Twee voorbeelden hiervan. In een militair beschavingsoffensief wordt
Himpies betrokken bij een expeditie om de berg-Alfoeren het koppensnellen af te leren. Toch
worden de berg-Alfoeren niet tot ‘wilden’ gereduceerd, wat blijkt uit de reactie van de arts die
meereist en toch begrip kan opbrengen voor deze praktijk. Het Westerse bipolaire
waardensysteem wordt bovendien gerelativeerd doordat in De professor de Javaanse
aristocraat Soeprapto focaliseert waardoor het alteriteitsdiscours wordt omgedraaid: het
Westen wordt bezien door Oosterse ogen. De Javaanse aristocratie is ‘halus’, gecultiveerd, het
Westen ‘kasar’, ongecultiveerd. Wanneer de professor geld wil aanbieden aan kinderen die
hem plantjes komen brengen, vraagt Soeprapto zich af:
‘Wat is dit voor een man, was hij wel goed snik?’360
De professor lijkt niet te beseffen dat dit ongepast is in de Ambonese cultuur. Bovendien voelt
Soeprapto zich gekrenkt door de professor, zoals blijkt uit onderstaand citaat:
‘…hij wist zijn naam dus wel degelijk; als dat ge-‘eh’ en ge-‘jonge vriend’ alleen om
hem te kleineren’.361
Soeprapto ziet in dat zijn moeder die een fysieke afkeer heeft van Westerlingen toch ongelijk
heeft en vat zijn afkeer van de professor, louter omdat hij een ‘vreemde’ is, op als irrationeel.
De professor had goede bedoelingen en verdiende geen ‘roofmoord’.362 Soeprapto vat aan het
eind van het verhaal sympathie op voor hem. Een mooie passage waarin de Oost-West
tegenstelling overbrugd wordt, vinden we terug in de ‘wijze les’ van de professor die
Soeprapto ter harte neemt:
‘Ja mijn jonge vriend,’ zei hij, ‘dat is nu zo’n algemeen verbreid begrip en
toch in wezen een wanbegrip: dat de blanke, het Westen, alleen met rassenwaan
zou zijn behept! Ik heb nogal wat rondgereisd,’ zijn ogen glansden even op, ‘en
hier en daar rond me heen gekeken, en, geloof me, het heeft niet met oosterling of
westerling te maken of blank of gekleurd. De een kan het zo goed hebben als de
ander’. Soeprapto zat even stil, zijn hoofd voorover, zonder op te kijken: het was waar
wat hij zei!’.363
Deze interpretatie brengt Leuker tot de conclusie dat in De tienduizend dingen alle
traditionele koloniale antagonismen doorkruist worden door een poging Ambonezen en IndoEuropeanen met elkaar te verzoenen.364 Een poging die uiteindelijk mislukt. Culturele
grensoverschrijdingen binnen de tuin en koloniale vijandigheden buiten de tuin zijn daarvan
de oorzaken. Wat rest is Felicia’s kortstondige totaliteitservaring waarin het-een-én-het ander,
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een harmonieus samengaan van de Ambonese en Indo-Europese cultuur alleen in de
verbeelding mogelijk is.
Praamstra ondersteunt Leukers visie wanneer hij stelt dat de tuin een hybride, ideale
Euraziatische wereld is.365 Het is een wereld met een precair evenwicht die alleen kan bestaan
doordat Oosterse tradities worden gerespecteerd en het Westers materialisme kan worden
afgewend.366 Een wereld ook die op het punt staat om te vergaan, omdat volledige
transculturatie onmogelijk blijkt te zijn.367 Op de tuin worden culturele gebruiken van de
Ambonese bevolking overgenomen, maar de van Kleyntjes kunnen toch niet volledig
assimileren, omdat hun Indo-Europese afkomst dit niet toelaat, waardoor culturele
grensoverschrijdingen fataal worden. Tot dusver is er overeenstemming tussen Leuker en
Praamstra, maar toch scheiden hun wegen.
Praamstra stelt het bestaansrecht van de tuin alleen maar mogelijk is binnen het
koloniaal systeem. Hij verwijst naar Pratts concept van ‘anti-conquest’. In de herinnering:
‘anti-conquest’ betreft een strategische representatie van een Europese bourgeoisie die
onschuldig is aan het kolonialisme, maar tegelijkertijd de hegemonie bevestigd.368 De tuin
maakt het koloniale systeem onzichtbaar, terwijl ditzelfde systeem de tuin wel mogelijk heeft
gemaakt.369 Daarnaast wijst Praamstra op de manier waarop Felicia probeert om de tuin weer
winstgevend te maken. De manier waarop ze dat doet getuigt van koloniale exploitatie.370 De
van Kleyntjes lijken onschuldig, maar gedragen zich toch als een nieuwe heersende elite; als
plaatsvervangers van de Nederlanders.371 Praamstra wijst erop dat Himpies kostbare
schoolgang toch in Nederland moet plaatsvinden.372 Dit geeft blijk van een ongelijke
verhoudingen en mogelijke superioriteitsgevoelens. Impliciet lijkt Praamstra hiermee te
zeggen dat De tienduizend dingen zowel restauratieve als reflectieve tempo doeloe-nostalgie
bevat.
Doolan stelt dat veel niet benoemd wordt in De tienduizend dingen, zoals het lot van
eerdergenoemde Balinese slavin, de motieven die de berg-Alfoeren hadden voor de moord op
Himpies. Het alternatieve narratief wordt verzwegen, luidt zijn oordeel.373 De motieven voor
de dekolonisatie die aanstaande is worden niet beschreven, er is sprake van stereotyperingen
van de Binongkos die de professor vermoorden en de microkosmos die de tuin vormt kan
alleen maar mooi beschreven worden omdat het koloniale systeem verzwegen wordt.374 Tot
slot, wordt het slavernijverleden getrivialiseerd door het af te doen met ‘elke tijd heeft iets
slechts’.375 Mede op basis van zijn analyse van Nog pas gisteren stelt Doolan dat Dermoût
heeft bijgedragen aan het construeren van een collectieve restauratieve nostalgische
herinnering aan Nederlands-Indië in Nederland.376 Hij verwijst naar Rosaldo wanneer hij
Dermoûts romans typeert als ‘imperial nostalgia’: het lijkt onschuldig, maar is het niet.377 Dit
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brengt hem uiteindelijk tot de volgende conclusie: ‘Dermoûts books could only have been
written from a Dutch point of view, that is, the point of view of a colonial power’.378
Praamstra en Doolan stellen dat het slavernijverleden getrivialiseerd wordt. Van Neck
Yoder komt tot een tegenovergestelde conclusie. Zij stelt juist dat het slavernijverleden
geproblematiseerd wordt aan de hand van de passage waarin de Balinese slavin ernstig wordt
mishandeld. Dermoût heeft gebruik gemaakt van het stijlfiguur metonymie. Het betreft hier
een beeldspraak waarin het feitelijk bedoelde niet direct onder woorden wordt gebracht, maar
indirect en verhullend onder de aandacht wordt gebracht van de lezer. In het onderhavige
geval betreft het de meisjes die spoken op de tuin die als metonymie worden gebruikt voor
datgene wat gecensureerd wordt, omdat het ‘te explosief’ is om onder woorden te brengen.379
Tegelijkertijd dient het wel herinnerd te worden.
Stilistisch maakt Dermoût gebruik van aarzelingen en discontinuïteiten bij de
focalisatie waaruit de inzet van metonymie blijkt. Het effect ervan is dat de lezer wordt
uitgenodigd om degenen te herinneren die onbenoemd blijven in de koloniale geschiedenis.
Dit maakt De tienduizend dingen bij uitstek tot een antikoloniale roman. Van Neck Yoder
schrijft: ‘Dermoût searches for a postcolonial narratology which links the past to the present,
searches for a story to pass on to help us remember so that it will not happen all over
again’.380 ‘Het onbenoemde’ kan dus in tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt als een
normalisering van koloniale verhoudingen, juist ook duiden op een kritische stellingname.
Mijn lezing van De tienduizend dingen komt zeker niet overeen met Doolans
stellingname. Doolan stelt impliciet dat er sprake is van restauratieve tempo doeloe-nostalgie,
omdat Dermoût met haar roman heeft bijgedragen aan de rooskleurige beeldvorming van
Nederlands-Indië in het collectief geheugen in Nederland. Zoals ik in de inleiding al heb
aangegeven, wilde het Nederlandse lezerspubliek de restauratieve tempo doeloe-nostalgie
bestendigen, omdat het paste in het compartiment van koloniale onschuld, om Snelders
sociologische verklaring en bewoordingen te gebruiken. Dermoût kun je niet
verantwoordelijk houden voor deze receptie; je kunt haar alleen verantwoordelijk houden
voor wat ze heeft geschreven. Nederland las wat het wilde lezen. Praamstra’s interpretatie is
dat de introductie van hybride identiteiten en het aanstaande besef van het verlies van Ambon
in De tienduizend dingen een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde is om te kunnen
spreken van reflectieve tempo doeloe-nostalgie. Daarvoor blijven te veel zaken onvermeld.
Onaangename zaken zoals het kolonialisme waardoor de van Kleyntjes worden
gerepresenteerd als onschuldigen: onschuldig aan het kolonialisme.
Ik onderschrijf de conclusie die Van Neck Yoder trekt. Hoewel bijna terloops vermeld,
maakt een kritische lezing duidelijk dat dit een belangrijke antikoloniale boodschap is. De
grootmoeder laat zich toch verleiden om ‘het geheim’ kenbaar te maken aan haar kleindochter
Felicia wanneer ze zegt:
‘‘‘Het huis is een ongelukshuis, het mag niet opgebouwd worden, maar denk
niet meer over het andere, spreek er niet over, dat het niet opnieuw gebeurt”,
en nu heb ik het toch gedaan, maar wie anders…Wil jij het een keer hardop
zeggen dat jij het niet vergeet!… jij weet nu waarom niet’, fluisterde zij,
‘dat hoef jij er niet meer bij te zeggen’.381
Het is tijd om de balans op te maken over de vraagstelling hoe tempo doeloe beschreven
wordt in De tienduizend dingen. Van restauratieve tempo doeloe-nostalgie is in De
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tienduizend dingen slechts beperkt sprake. Zo wordt de natuur wederom exotisch en
overweldigend beschreven. Daarnaast waren er in de roman enkele oriëntalistische
opvattingen te herkennen die op te vatten zijn als onderdeel van een koloniaal discours. Een
koloniaal discours waarin bestaande ongelijke verhoudingen bestendigd worden en waarin het
voor de Indo-Europeanen goed toefen was. Een tijd die je mist en die je nostalgisch herinnerd.
Tegelijkertijd is het op de keper beschouwd een roman met moord en doodslag,
waarvan Himpies ook slachtoffer is geworden. Restauratief nostalgisch terugverlangen naar
een tijd en plaats waar je zoon is ‘vermoord’ (en ‘gesneuveld’) is onwaarschijnlijk. Daarnaast
lijkt Dermoût de ruimte van Ambon te gebruiken voor de thematiek van het verhaal. Alleen
op Ambon was het mogelijk om terdege kennis te maken met belangrijke Ambonese
levensopvattingen; nergens anders. De universele thematiek van vertroosting had weliswaar
nergens anders plaats kunnen vinden, maar overstijgt tegelijkertijd de ruimte van Ambon. In
voorgaande hoop ik ook duidelijk te hebben gemaakt dat de Ambonese bevolking een stem
krijgt doordat zij focaliserende vertelinstanties zijn. Sterker nog, zeker in het verhaal De
professor, wordt het Westen bezien vanuit Javaans perspectief in de figuur van Soeprato,
waardoor een alternatief discours ontstaat. De verhullende oproep om de mistanden van het
koloniale systeem niet te vergeten en de tragiek van aantrekkende culturen die uiteindelijk
toch mislukt, duiden eerder op een kritische reflectie ten aanzien van koloniaal NederlandsIndië. De verhulling heeft hier niet de functie van het verzwijgen van koloniale misstanden,
maar geeft eerder blijk van een inzicht in de Ambonese cultuur bij grootmoeder van
Kleyntjes. Zij ziet in dat er beter niet over bepaalde misstanden kan worden gesproken, zodat
ze niet nog eens zullen gebeuren. Wat dat betreft wijkt mijn oordeel niet af van de conclusie
die ik heb getrokken uit de analyse van Nog pas gisteren: er is in De tienduizend dingen geen
sprake van een rooskleurig terugblikken op tempo doeloe, maar van reflectie erop.
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Conclusie
De hoofdvraag van deze scriptie luidde: Hoe heeft Maria Dermoût in haar romans Nog pas
gisteren en De tienduizend dingen uitdrukking gegeven aan de herinnering aan tempo doeloe?
De relevantie van deze vraagstelling was de wetenschappelijke lacune in het wetenschappelijk
onderzoek. Postkoloniaal onderzoek van Praamstra, Leuker en Doolan richtte zich met name
op het concept hybriditeit in De tienduizend dingen. Op basis van dit onderzoek naar
hybriditeit ontstond een debat. Sommige betrokken wetenschappers meenden expliciet of
impliciet dat er sprake was van restauratieve tempo doeloe-nostalgie, anderen dat er sprake
was van reflectieve tempo doeloe-nostalgie in De tienduizend dingen. Methodologisch heb ik
de focalisatie van vijf verhaalmotieven geanalyseerd in beide romans om zodoende Dermoûts
visie op tempo doeloe te achterhalen. Het betrof de volgende verhaalmotieven: de natuur,
bovennatuurlijke gebeurtenissen, jeugdervaringen, contacten met respectievelijk de Javaanse
en Ambonese bevolking en innerlijke gemoedstoestanden. De analyse van deze
verhaalmotieven was in het wetenschappelijk debat onderbelicht gebleven. Er is hierbij
gebruik gemaakt van de theoretische inzichten van Boym die een onderscheid maakt tussen
restauratieve nostalgie die rooskleurig van aard is en reflectieve nostalgie die bitterzoet,
aanvaardend en constitutief van aard is.
Om deze vraagstelling adequaat te kunnen beantwoorden heb ik in hoofdstuk twee de
historische context beschreven waarin de eerste generatie koloniale migranten arriveerde in
Nederland. Hieruit bleek duidelijk dat velen zich gedesoriënteerd voelden in het nieuwe
thuisland, waardoor ze onzeker waren over hun identiteit. De eerste generatie koloniale
migranten hulde zich in ‘Indisch zwijgen’, zodat ze snel konden assimileren in het naoorlogse
Nederland. Tegelijkertijd waren er ook Indo-Europeanen die zich actief op diverse culturele
terreinen hebben ingezet om een Indisch Nederlands identiteitsbesef te stimuleren. De
herinnering aan Nederlands-Indië was een belangrijk ijkpunt dat deze ‘lotsgemeenschap’
bond en moest levend gehouden worden. Een belangrijke voorman in dit proces is Tjalie
Robinson geweest. Hij heeft zich ontegenzeggelijk ingezet om de herinnering aan
Nederlands-Indië te consolideren door diverse culturele evenementen te initiëren.
Literatuur was een belangrijk medium om de herinnering aan het Indisch-Nederlandse
verleden levend te houden en werd de inzet van de vraag wie het recht van spreken had over
het koloniale verleden. Etniciteit speelde een rol in deze ‘Indo-totok polemiek’, zoals is
gebleken uit de controverse tussen Robinson en Haasse en de bekoelde relatie tussen hem en
Dermoût. De ‘Indische identiteit’ werd een vereiste om over koloniaal Nederlands-Indië te
mogen spreken en nostalgie speelde een belangrijke rol bij de receptie van romans geschreven
door totoks. Nostalgische gevoelens bleken een rol te spelen bij de beoordeling van het
oeuvre van Haasse en Dermoût. Ofwel er werd een te negatief beeld geschetst van het
koloniaal verleden, zoals in het geval van Oeroeg. Robinsons argumentatie was in dat opzicht
nostalgisch gekleurd. Ofwel romans zouden een positief beeld schetsen van het koloniaal
verleden waardoor ze blijk gaven van restauratieve nostalgie, zoals bleek uit sommige
recensies van de romans van Dermoût.
In hoofdstuk drie is de roman Nog pas gisteren geanalyseerd. Bij deze analyse is
gebruik gemaakt van literatuurwetenschappelijke concepten van waaruit de vertelinstantie
focaliseert en is rekening gehouden met wat geëxpliciteerd werd alsook met wat juist
onvermeld bleef. Uit de analyse is gebleken dat de natuur prachtig en exotisch beschreven
wordt waarbij het stijlmiddel foregrounding gebruikt werd, zoals De Vries heeft aangetoond.
Pratts ‘esthetisering van de natuur’ is hier van toepassing. De natuur, zo is geconstateerd,
droeg bij aan identiteitsvorming in de zin dat de hoofdpersoon, Riek, Java beschouwdt als
haar ‘thuisland’. Wanneer hiervan afscheid moet worden genomen, moet dat een impact
hebben, zeker wanneer het verwisseld wordt met het druilerige Nederland. Iets waar je
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restauratief naar terug kunt verlangen dus. Voor wat betreft de andere vier verhaalmotieven,
ben ik tot de conclusie gekomen dat er eerder sprake is van reflectieve tempo doeloenostalgie. De jeugdervaringen van de hoofdpersoon Riek zijn allerminst benijdenswaardig.
Het is een eenzaam meisje met afstandelijke ouders wier leven constant in het teken staat van
afscheid nemen. Haar innerlijke gemoedstoestand getuigt mede op basis van Javaanse
invloeden van een inzicht dat alles tijdelijk, vluchtig en vergankelijk is en dat het het beste is
daarin te berusten. Reflectieve tempo doeloe-nostalgie dus: een bitterzoete emotie waaruit een
besef van onomkeerbaarheid spreekt: een besef van gemis, maar ook een besef dat het leven
doorgaat. Voor wat betreft de contacten met de Javaanse bevolking heb ik aangetoond dat
deze focaliseren. Van Pratts ‘seeing-man’ is derhalve geen sprake. Riek toont oprechte
interesse in de Javaanse cultuur, maar komt toch tot het besef dat deze cultuur tot op zekere
hoogte ondoorgrondelijk blijft. De culturen raken elkaar, maar blijven toch gescheiden.
De argumenten van Snelders die stelt dat er sprake is van een verhulling van
autoritaire machtsverhoudingen wanneer de baboe beschouwd wordt als onderdeel van de
familie en van Doolan die stelt dat Dermoût toch met ‘imperialistische ogen’ kijkt naar
Nederlands-Indië wegen mijns inziens onvoldoende op tegen de aandacht die Dermoût
besteedt aan de Javaanse bevolking door hen te focaliseren, de kritiek die ze heeft op het
kolonialisme wanneer er sprake is van een arts die een Javaanse soldaat afranselt en de
algehele thematiek van Nog pas gisteren waaruit berusting en aanvaarding spreekt bij
afscheid en verlies (‘Teach us to care and not to care’). Wanneer zaken onbenoemd blijven,
vat ik dit eerder op als geen waardeoordelen uitspreken en daarmee respect tonen voor de
Javaanse cultuur. De kritiek die gegeven wordt op de wreedheid van de arts komt niet overeen
met Pratts opvatting van ‘anti-conquest’. Wel degelijk wordt rekenschap afgelegd, omdat
dergelijk gedrag nadrukkelijk wordt afgekeurd door Rieks vader, oom en tante. Deze
motieven geven eerder blijk van een kritische opvatting: een tijd van misstanden waarnaar
niet aangenaam terugverlangd wordt. Dit brengt mij tot de conclusie dat het type tempo
doeloe-nostalgie in de herinnering aan Java, met uitzondering van de natuurbeschrijving, in
Nog pas gisteren reflectief van aard is.
In hoofdstuk vier is op soortgelijke wijze De tienduizend dingen geanalyseerd. De
natuur die in belangrijke mate beschreven wordt in de tuin is net zoals in Nog pas gisteren
weer onbeschrijfelijk mooi weergegeven; het lijkt wel een paradijselijke tuin. De natuur die
een belangrijke bijdrage levert aan identiteitsvorming en die gemist wordt door de eerste
generatie koloniale migranten in de jaren vijftig in Nederland. Equivalentie is een stijlmiddel
dat Dermoût heeft ingezet om de mooie exotische natuur onder woorden te brengen. Pratts
‘esthetisering van de natuur’ is hier op zijn plaats. De tuin is iets om restauratief naar terug te
verlangen, omdat het een paradijselijke omgeving betreft.
De tuin vormt echter ook een belangrijke ruimte waarin de hybride identiteiten van
Felicia en Himpies opgroeien en zich ontwikkelen. Een opmerkelijke keuze. De hoofdpersoon
is geen totok, maar een Indo-Europeaan. Een verschuiving die we ook constateerden bij
Haasses Sleuteloog in vergelijking met Oeroeg. Geen Westerse ‘seeing-man’ dus, maar
volwassen hybride personages die terugblikken op hun jeugd. Hier kan tegenin worden
gebracht dat de hoofdpersoon ook geen Ambonees is. Zo emancipatoir is de roman dus ook
weer niet. Dit neemt niet weg dat hybride identiteiten een belangrijke aanwijzing vormen dat
asymmetrische machtsverhoudingen worden doorbroken, waardoor de Ambonese en IndoEuropese cultuur elkaar naderen. De tuin is een hybride ruimte waarin Indo-Europeanen en
Ambonezen elkaars culturele gebruiken overnemen. Op latere leeftijd realiseert Felicia zich
dat ze thuishoort op de tuin. Dermoût lijkt hiermee te willen zeggen dat enculturatie van
Ambonese culturele gebruiken naar Indo-Europeanen generaties kan duren. Tragisch genoeg,
is over Himpies lot dan al beschikt door onwetendheid. Op de tuin gelden de koloniale
machtsverhoudingen weliswaar niet, maar ook hier geldt dat algehele enculturatie niet lukt
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door culturele grensoverschrijdingen met alle noodlottige gevolgen van dien, namelijk de
dood van Himpies. De wereld van Ambonezen en Indo-Europeanen blijven uiteindelijk
gescheiden werelden. Het is deze tragiek die Dermoût onder de aandacht van de lezer wil
brengen. De hybride hoofdpersoon die focaliseert en nog onvoldoende is ingewijd in de
Ambonese cultuur is niet in staat de kloof tussen Ambonezen en Indo-Europeanen te dichten,
hetgeen nadrukkelijk tot uitdrukking komt in de contactzone waarin ze contact maakt met de
focaliserende bibi. Buiten de tuin zijn het geen hybride vertelinstanties die focaliseren, maar
is het Soeprapto die focaliseert en het Westen beziet vanuit Javaans perspectief. Hierdoor
geraakt de ‘seeing-man’ volledig buiten beeld en kan er een alteriteitsdiscours ontstaan: een
Javaan beziet het Westen.
Van Neck Yoder heeft aangetoond dat het koloniaal verleden via het stijlmiddel
metonymie meer dan voldoende wordt geproblematiseerd aan de hand van de mishandelde
Balinese slavin. Aarzelingen en discontinuïteiten in de focalisatie van de grootmoeder maken
duidelijk dat deze zwarte bladzijde uit de koloniale geschiedenis herinnerd moest worden
door Felicia. Verhulling diende hier niet als een verzwijging van koloniale misstanden, maar
juist als een erkenning ervan. Dit duidt nadrukkelijk op reflectie, te meer omdat het gepaard
gaat met de waarschuwende functie: ‘zodat het niet nog eens gebeurt’.
Dit brengt mij tot de beantwoording van de hoofdvraag. De analyses hebben duidelijk
gemaakt dat alleen het verhaalmotief van de natuur blijk geeft van restauratieve tempo
doeloe-nostalgie door de ‘esthetisering van de natuur’. De overige verhaalmotieven:
bovennatuurlijke gebeurtenissen, jeugdervaringen, de contacten met Javanen en Ambonezen
en innerlijke gemoedstoestanden spreken soms oriëntalistische stereotyperingen.
Tegelijkertijd overstijgen ze het louter rooskleurig herinneren aan het verleden in NederlandsIndië. Java en Ambon zijn qua ruimtes noodzakelijk voor de verhalen als plaatsen waar wijze
levenslessen over vertroosting zijn geleerd door de hoofdpersonen en als plaatsen waar op
korte termijn afscheid van genomen moet worden. Uit het verhaalmotief bovennatuurlijke
gebeurtenissen spreekt een thematiek van berusting en aanvaarding bij alles wat vergankelijk
is; zo ook het impliciet beschreven aanstaande afscheid van Nederlands-Indië. Impliciet,
omdat Dermoût dit kenbaar maakt door het precaire evenwicht te beschrijven tussen
Ambonezen en Indo-Europeanen.
Tot slot nog iets over de contacten met de Javaanse en Ambonese bevolking. Uit de
focalisatie op de bevolking spreekt eerder een oprechte interesse en respect voor de Javaanse
en Ambonese cultuur. Sterker nog, belangrijke levenslessen worden hieruit getrokken door de
hoofdpersonen, waardoor vertroosting bij afscheid hen een rijkere gemoedstoestand verleend.
Beide romans staan impliciet in het teken van de tragische acceptatie bij het aanstaande
afscheid van Nederlands-Indië. Respectievelijk de Javaanse en Nederlandse cultuur en de
Amboneze en Indo-Europese cultuur hebben elkaar geraakt, maar zijn toch gescheiden
werelden, zoals Bal in haar analyse van De Sirenen al had geconstateerd. Een wereld dus
waarnaar je restauratief kunt terugverlangen, maar die ook kan afstoten, waardoor reflectieve
nostalgie meer op zijn plaats is om Dermoûts romans te duiden.
Dit alles in overweging nemend, lijkt reflectieve tempo doeloe-nostalgie meer op zijn
plaats, omdat dit eerder een bitterzoete emotie is. Een emotie die uiting geeft aan gemis, maar
dit gemis tegelijkertijd aanvaard. Nog pas gisteren en De tienduizend dingen zijn ‘rijkere’
romans. De thematiek van aanvaarding, berusting en vertroosting die duidelijk in de
verhaalmotieven tot uitdrukking komt, getuigt hiervan en wordt in belangrijke mate tot stand
gebracht via de focalisatie van Javanen en Ambonezen die belangrijke levenslessen
overdragen. Mijns inziens heeft Dermoût doelbewust focalisatie ingezet om deze thematiek
over te brengen op de lezers. Zoals geconstateerd bij de methodologie is Nog pas gisteren
sterk autobiografisch en durf ik het aan om de focalisatie van Riek gelijk te stellen aan de
visie van Dermoût op koloniaal Nederlands-Indië. Voor wat betreft De tienduizend dingen is
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geconstateerd dat we weliswaar voorzichtigheid moeten betrachten met betrekking tot het
autobiografische gehalte van de roman, maar dat tegelijkertijd is vastgesteld dat de ervaringen
authentiek zijn. Dit is voor mij voldoende reden om de visie van zowel de auctoriale verteller
en de visies van Felicia, grootmoeder van Kleyntjes en professor Rumphius te vereenzelvigen
met Dermoûts kritische visie op koloniaal Nederlands-Indië. De receptie van Dermoûts
romans die blijk gaven van een interpretatie van restauratieve tempo doeloe-nostalgie kan
verklaard worden door de behoefte aan de bestendiging van een beeldvorming van een
‘onschuldig koloniaal verleden’ in het Nederlands collectieve geheugen, de Indo-totok
polemiek en onvoldoende inzicht in de emotie nostalgie, die zoals is gebleken restauratief,
maar ook reflectief van aard kan zijn.
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Samenvatting
Het onderwerp van deze masterscriptie was tempo doeloe in de romans van Maria Dermoût.
In het bijzonder is onderzocht welke rol de emotie nostalgie speelde in de representatie van
het koloniale Nederlands-Indische verleden. De relevantie van het onderwerp kwam voort uit
een lacune in het wetenschappelijk onderzoek en het daaruit voortkomende debat omtrent de
interpretatie van de wijze waarop tempo doeloe door Dermoût werd beschreven in haar twee
romans, Nog pas gisteren en De tienduizend dingen.
Mijn bijdrage aan het wetenschappelijk debat is geweest om meer inzicht te
verschaffen over de vraag hoe Maria Dermoût tempo doeloe beschrijft in haar romans:
restauratief of reflectief nostalgisch? Methodologisch heb ik geanalyseerd wie focaliseert bij
vijf verhaalmotieven. Het betrof de volgende verhaalmotieven: de beschrijving van de natuur,
bovennatuurlijke gebeurtenissen, jeugdervaringen, contacten met respectievelijk de Javaanse
en Ambonese bevolking en innerlijke gemoedstoestanden.
De voornaamste conclusie was dat Nog pas gisteren en De tienduizend dingen, met
uitzondering van het verhaalmotief van de exotische natuur, uiting gaven van reflectieve
tempo doeloe-nostalgie. De levens van de hoofdpersonen bleken allerminst benijdenswaardig
te zijn, maar belangrijker dan dat bleek de thematiek van berusting en het vinden van
vertroosting te zijn bij verlies en afscheid die pregnant naar voren kwamen in het
verhaalmotief van bovennatuurlijke gebeurtenissen. Het waren deze levenslessen die de
hoofdpersonen mede hebben opgedaan door hun contacten met de Javaanse en Ambonese
bevolking. De afwisselende focalisatie maakte het mede mogelijk om Dermoûts visie op het
koloniale verleden te achterhalen. Van een Westerse ‘seeing-man’, ‘anti-conquest’ en
‘othering strategies’, indicatoren waaruit blijkt dat de koloniale ideologie in literatuur
bestendigd wordt, bleek geen sprake te zijn. Voornoemde strategieën wijzen op restauratieve
nostalgie, omdat ze de ‘goede oude tijd’ legitimeren en rooskleurig terugblikken op deze
verloren tijd.
In de romans van Dermoût wordt kritiek geleverd op het koloniale verleden. Met de
wisselende focalisatie brengt Dermoût de tragiek van elkaar rakende en tegelijkertijd
afstotende culturen onder de aandacht van de lezers. Deze tragiek en de berusting bij het
afscheid van Nederlands-Indië wijzen op reflectieve tempo doeloe-nostalgie.
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