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Zelden zal een flaptekst een boek - en daarmee een oeuvre en een auteur - groter 

onrecht hebben aangedaan dan die van Nog pas gisteren, het in 1951 verschenen 

debuut van Maria Dermoût. "Het is alleen door de machtige herinnering aan een 

tijd, die onherstelbaar voorbij is, dat dit verhaal kon ontstaan," luidt de 

eerste zin van deze flaptekst. En hij gaat verder: "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, hoog

koepelende nachthemel, in een tijd toen men nog uitreed in een sierlijk rijtuig, 

door paardjes getrokken, het leven nog niet gemotoriseerd was, de haat niet re

geerde, gejaagdheid aan het leven nog onbekend was, en enkel stilte en diepe 

vrêe heersten. Een vrouw vertelt op weemoedige toon van een jeugd, van de din

gen die zich om haar heen afspeelden. Scherp, maar onbewust neemt zij waar. En 

het is deze onbewustheid, vooral waer het gaat om de hartstochten, die de levens 

der volwassenen bepalen, die het verhaal naar dramatische hoogtepunten voert en 

die een grote geladenheid geeft aan deze charmante, zuivere roman." 

Al zullen deze regels wellicht hebben bijgedragen tot de goede verkoop van 

Nog pas gisteren, dat en~~le malen werd herdrukt, ze hebben ook een eerste aan

zet gegeven tot het brandmerken van Maria DermoQt als sentimenteel chroniqueuse 

van tempo doeloe, als mooischrijfster, als literaire naIef met beperkte stilis
1tische mogelijkheden. 

In werkelijkheid is Nog pas gisteren een verre van idyllisch verhaal. Niet 

alleen moet de hoofdpersoon, het meisje Riek, aan het slot van de novelle af

scheid nemen van alles wat haar dierbaar is (veel geciteerd is de SChrijnende 

slotzin: "Zij moest tijd hebben om het alles te verliezen." (p. 85»~ eerder 

al heeft op schokkende wijze het kwaad zijn intrede in haar leven gedaan. In 

concreto heeft dit geleid tot de gewelddadige dood van een lid van het huis

personeel, tot de vernedering en ontluistering van de door Riek bewonderde tan

te Nancy en tot de verdrinkingsdood van haar geliefde oom fred. 

Ook het verdere oeuvre ven Maria OermoOt is, op zijn zachtst geformuleerd, 

niet vrij van grimmige kanten. In haar hoofdwerk, De tienduizend dingen, staat 

de ongerijmdheid van moord en geweld centraal. De verhalen uit de bundel met 

de zo lieflijke titel De luwelen haarkam blijken doortrokken van beklemmende, 

sinistere sferen - de hoofdfiguur uit het titelverhaal is voorgoed een ander 

mens geworden nadat hij getuige is geweest van een bloedige opstand op de Mo

lukken. Ook in de sprookjesachtige, op oosterse stof gebaseerde verhalen uit 

de bundels Spel van tifa-gongs en De kist spelen kwaad en geweld een hoofd

rol en het postuum uitgegeven werk uit De sirenen en Donker van uiterlijk ver

toont geen ander beeld: steeds ligt in de wereld van Maria OermoOt het kwaad op 
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de loer en maar al te vaak slaat het toe in de vorm van bruut geweld, zonder 

dat iemand er iets tegen kan doen. 

Merkwaardig genoeg lijkt Dermoûts stijl dit harda feit te willen maskeren: 

veel belangrijke en verschrikkelijke gebeurtenissen in haar oeuvre worden als 

terloops meegedeeld, weggestopt tussen schijnbaar impressionistische beschrij 

vingen, aangeduid alsof ze van niet meer betekenis zouden zijn dan de kleur 

van een schelp of de roep van een vogel. 

"Kort daarop werd de kleine gewaarschuwd: een ongeluk met de oude heer, met 

een revolver; zij moest dadelijk naar Amsterdam komen." (P. 376) In deze laco

nieke, bijna onopvallende zinnetjes uit het verhaal Twee iade reigers wordt de 

lezer op de hoogte gebracht van de zelfmoord van een belangrijk personage - een 

cruciale wending in het verhaal. Pas geruime tijd later realiseert men zich 

hoe schokkend en onherroepelijk de beschreven gebeurtenis is geweest. 

Maria Dermoûts vertelwijze doet in dit opzicht denken aan de Aziatische ge

woonte om over persoonlijk leed glimlachend en op een bij voorbaat verontschul

digende toon te spreken - men wil de luisteraar immers niet belasten met de 

eigen ellende. Plaar het kwaad mag dan waar mogelijk op "niet hinderlijke" wijze 

in de verhalen aanwezig zijn, het II er wel degelijk, het oeuvre is ervan door

trokken. Mij is in de Nederlandse literatuur geen auteur bekend die zich even 

indringend en diepgaand heeft beziggehouden met het kwead en de invloed ven 

fysiek geweld als de keurige oude Indische dame Maria Dermoûto 

Ik voor mij ben soms geneigd een soort zielsverwantschap te ontwaren tussen 

Maria Dermoût en de Rus Isaak Babel, een schrijver van wie zij vrijwel zeker nooit 

een letter heeft gelezen. Babels werk geeft de lezer, in de woorden van zijn 

vertaler Charl~s B. Timmer, "(.~.) de indruk dat het brute geweld, de zinloze 

wreedheid van de mensen Babel heeft gefascineerd, heeft gebiologeerd als een 

geheim dat ontraadseld moest worden. tt :3 Bij beide auteurs manifesteert het kwaad 

zich bruut en schokkend, bij beiden verandert het de levens van de personages 

totaal, terwijl het tegelijkertijd wordt beschreven als ttiets dat nu eenmaal 

gebeurt". Zowel Dermoût als Babel tenslotte vinden een tegenwicht voor de ver

schrikkingen in een intense beleving van de natuur, die ze alletwee op een 

zeer persoonlijke manier beschrijven. 

Maria Dermoûts stijl heeft een mensenleven kunnen rijpen. Toen ze in boekvorm 


debuteerde was ze bijna drieënzestig jaar oud, maar literaire ambities koester
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de ze al vanaf haar Haarlemse gymnasiumtijd in de periode 19D2-l9D5. In 19DB 

publiceerde ze twee "Indische sproken" in het Weekblad voor Indië en in 1915 

werden enkele "Impressies uit de Molukken" van haar hand afgedrukt in het 

Haagse dagblad Het Vaderland.
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Daarna "zweeg" zij tot 1951, maar vast staat 
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dat zij haar hele leven heeft geschreven. Vergelijkt men het jeugdwerk met 

het volwassen oeuvre, dan valt onmiddellijk op hoeveel profijt de schrijfster 

van haar langdurige rijping heeft weten ta trekken. De vroege schetsen zijn 

levendig en innemend geschreven, met veel gevoel voor sfeer en detail, maar 

ontberen de onvervreemdbaar eigen toon en de mysterieuze geladenheid van het 

latere werk. 

Een incidentele echo uit de Molukse impressies weerklinkt in De tienduizend 

dingen. Zo worde~ in de schets Nachtelijke Vischvangst zes Binongko-vissers 

als volgt beschreven: "Om hun middel hangt een rieten mandje en in de rechter

hand de kleine bamboesperen. Nu loopen ze de zee in tot 't water hun bij 't 

middel reikt en zoo gaan ze behoedzaam stappend achter elkaar in een rij langs 

't strand, hun toortsen zwaaiend boven ft water, de hoofden ver voorover gebo

gen en als een visch, getrokken door 't licht bij de oppervlakte van 't water 
6komt, spietsen ze ham aan de lange punt van hun speren." 

In Allerzielen, het slotgedeelte uit De tienduizend dingen, staat te lezen: 

"Straks zouden een paar vissers uit het dorp voorbijkomen tot over de kniein 

in het water wadende, me~brandende harsfakkels en bamboesperen om de kleine 

visjes te spietsen." (p. 285/286) 

Enkele regels verder gebeurt in NaChtelijke Vischvangst het volgende: "Een 

bukt zich telkens voorover en tracht met zijn hand denvisch te pakken tot hij 

met een schreeuw zijn arm omhoog steekt: een poliep heeft ar zijn lange vang

armen omgeslagen, ft is of witte slangen langs den bruinen arm naar boven krin

kelen. De anderen komen om hem heen staan, schreeuwen hem raad toe en houden 

zijn fakkel vast en dan probeert hij 't beest er af te trekken. ft Is geen 

groote maar telkens weer krimpen de slángàchtige armen omhoog, telkens wilder 

rukt de man - dan ineens houdt hij zijn arm in de vlam van een der flambou

wen. De witte slangen krimpen ineen, verschrompelen, ze laten los en in zijn 

hand houdt hij dan 't beest met de slap neerhangende vangarmen." 

En in Allerzielen staat: "Een (van de vissers, G.H.) had nog kort geleden 

de inktvis, niet eens een grote, die zich om zijn arm vastzoog in het vuur 

van de fakkel gehouden tot hij losliet en daarbij Zijn arm verbrand." (p. 286) 

In beide teksten volgt dan nog een korte passage over een reuzeninktvis die 

in staat zou zijn een prauw onder water te trekken, waarna NachteliJke Visch

vangst wordt afgesloten en Allerzielen een heel andere weg inslaat. 

Door diverse auteurs is gewezen op het sterk oosterse, door Indonesische 

verteltradities beInvloade karakter van de stijl van de "rijpe" P1aria Dar

moOt. Rob Nieuwenhuys zegt er onder meer over: "De invloed van de Indonesische 

wijze van voordragen heeft P1aria Oermoût ongetwijfeld ondergaan. Ze heeft het 
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zelf erkend. ( ••• ) Natuurlijk is het schrijven van Maria Dermoût niet alleen 

het oververtellen van verhalen en het nabootsen van een bepaalde verteltrant, 

men kan zich alleen haar wijze van schrijven niet zonder de Indonesische ver

teltraditie indenken. De herhalingen, de adempauzen, het afbreken van zinnen, 

het aanduiden in plaats van omschrijven - soms met een enkel woord - , de 

dialogen - alweer met enkele woorden - , ze zijn haar 'schrijftechniek , gaan 
7

bepalen." 

Kester Freriks typeert haar stijl als volgt: "Het proza van Maria Dermoût 

bezit een IndiscAe toon; het is niet scherpgeslepen of fel, maar melodieus, 

langzaam van tred. Haar veelal lang uitgesponnen zinnen bestaan uit een aan

eenrijging van door een komma va~ elkaer gescheiden hoofdzinnen waertussen 

telkens een stilte valt, alsof de auteur pas op de plaats maakt alvorens ver

der te gaan. Het werk moet eigenlijk hardop gelezen worden, dan blijkt opeens 

hoe suggestief een constructie is waarin een bevestigende zinsvolgorde optreedt 

die desondanks eindigt met een vraagteken. De stem moet aan het eind van die 

zin omhoog gaan; de vraag schuilt niet in de syntaxis .aar in de dictie. Sa

mengestelde zinnen met i~peddingen komen in haar werk nauwelijks voor; elke 

langere zin bestaat feitelijk uit een aantal korte, nevenschikkende zinnen. 

De sfeer die uitgaat van deze stijlfiguur, de enumeratie, geeft aan haar pra
e 

za dat 'Indische'. Het is languissant." 

E.M. Beekman wijst in zijn nawoord bij de Amerikaanse uitgave van De tien

duizend dingen op het belang van de herhaling als stijlfiguur bij OermoGt en 

voegt dear aan toe: "Anyone acquainted with Asian literature knows that ite

ration is a fundamental technique, perheps for mnemonic reasons, for emphasis, 

or because of its magical function: the more often something is repeated the 

stronger its message will becmme. It is part and parcel of tellin9 stories 
9

and OermoQt had listened carefully to native storytellers ( ••• )." 

Het cre.ren van de toon en stijl die deze kenners van haar werk tot hun 

lovende typeringenheebengebracht, moet voor Maria Dermoût moeizame en lang

durige arbeid hebben betekend. Hoezeer de Indonesische orale vertelwijze haar 

ook in het bloed mag hebben gezeten, het verwerken en omvormen van deze volks

kunst tot Europese literatuur waarin ook op geraffineerde wijze gebruik wordt 

gemaakt van moderne westerse technieken, is bepaald geen sine cure. Vergelijkt 

men de nog wat nareve, goedbeachouwd helemaal niet ooaters aandoende reportage

stiJl van jeugdwerk als NachteliJke Vischvangst, met de "rijpe" stijl zoals 

beschreven door Nieuwenhuys, Freriks en Beekman, dan ontkomt men niet aan de 

conclusie dat die zo natuurlijk en vanzelfsprekend aandoende Indische toon 

een zeer persoonlijke, ten koste van veel bloed, zweet en tranen tot stand g9
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komen schepping van Maria Oermoût is geweest. 

Zelf was zij uiterst bescheiden over haer schrijverschap: "Ik ben eigenlijk 

geen schrijfster," vertelt ze in een brief aan haar vertaalster Irma Silzer, 

"beheers dat ook niet geheel en streef daar ook niet naar, ik wil vertellen, 

vertellen wat ik zie of hoor of voel, schiet daar naar mijn gevoelen nog in te 
10

kort." Niet alleen blijkt uit deze en soortgelijke uitspraken de onzekerheid 

van Maria Dermoût, het benadrukken van het eigen "te kort schieten" verraadt 

ook een neiging tot perfectionisme - overigens een kenmerk van menig groot kun

stenaar. 
Wat bekend is over haar werkmethode bevestigt de indruk van de weliswaar over

bescheiden en onzekere, maar intussen koppig schavende, naar volmaaktheid stre

vende schrijfster. Ze schreef niet snel en: "Oe handschriften waren vaak op on

oogliJke stukjes papier neergekrabbeld, vol verbeteringen en synoniemen, nu eens 

tussen de regels dan weer dwars door de tekst heen en vol doorhelingen waarvan 

vele later zijn hersteld.t~l 
Ook wat al eens was gedrukt werd nog bijgevijld. Vergelijkt men het titelver

haal van de in 1958 ver8~enen verhalenbundel Oe kist met een zeven jaar eerder 

in Oe Gids gepubliceerde versie, dan springen de verschillen onmiddellijk in 

het oog. In bijna iedere zin is wel iets veranderd, soms niet meer dan een lid

woord of leesteken, maar steeds met de klaarblijkelijke bedoeling het verhaal 

helderder te maken en het proza beter te laten lopen - een opzet waarin de 

schrijfster bijzonder goed is geslaagd. 

Toch is ze, vermoedelijk als gevolg van haar bescheidenheid en de bedrieg

lijke "natuurlijkheid" van haar stijl, wel voor een soort literaire naIef ge

houden. 

"~aar dit argeloos-natuurlijke vormt tegelijk haar begrenzing," oordeelde 

Garmt Stuiveling in een overigens lovende bespreking van De tienduizend dingen~ 

"Zodra zij meer wil dan de dingen-zelf aanduiden, zodra zij een groter concep

tie nastreeft dan de dingen-zelf aan haar opdringen, kamt er een factor ven 
12gekunsteldheid bij, die haar onwaardig is." 

Ook Johan van der Woude, haar ontdekker en biograaf, was een dergelijke me

ning toegedaan, getuige de volgende passage uit zijn boek Maria Oermoût, de 

vrouwen schriJfster: "lij hield werkelijk van het woord, zij het niet in deze 

stijl. Zij gebruikte het met veel zorg in haar eigen taal, die heel direct is 

en die tegelijk verhult. Zij beschikte niet over een grote woordenschat, haar 

stilistische mogelijkheden ~aren beperkt en zij heeft zich de techniek van het 

schrijven heel langzaam en nooit goed eigen gemaakt. Maar zij bezat een uiterst 

gevoelige en zuivere intuItie, zij bezat een aangeboren gevoel voor háár ritme 
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en klank, voor maat, voor het juiste detail en het directa beeld; haar werk 

is ontstaan uit de authentieke gevoelsstroom en klank van haar eigen wezen. 

( ••• ) Zij miste de lange adem voor een werk van grote omvang; de enige roman 

die ze schreef telt 75 paginais. ( ••• ) Ook stilistisch is moeilijk uit te 

makan wanneer en hoe haar werk is ontstaan; er is nauwelijks van een ont

wikkeling sprake; niet in de onderwerpen, niet in de toon van haar proza, 

misschien in een wat uitvoeriger omspeling van de onderwerpen, die st~kjes 
13zijn in de legkaart van haar wezen." 

Man kan zich afvragan wat Van dar Waude pracias bedoelt. "Beperktestilis

tische mogalijkheden", maar een "aangeboran gevoal" voor ritma, klank, maat, 

het juiste detail en het directe baeld - wat verlangt Van der Wouda van aen 

stilist eigenlijk nog meer? En hoe kan men bewe~en dat iemand zich ~ techniek 

van h!! schrijven (wat dat ook moge zijn) niet eigen heeft kunnen maken na 

een zin eerder te hebben geponeerd dat de betreffende persoon zeer zorgvuldig 

en subtiel met het woord omging? Hoe ook kan Van der Waude de ontwikkeling in 

Maria DermoGts schrijven ontkennen? Uit zijn eigen biografie wordt immers zon

neklaar dat tussen jeugdw~rk en volwassan oauvre een geweldige ontwikkeling 

heeft plaatsgehad, terwijl bovendien blijkt dat het succes van Nog pas giste

ren Maria DermoOt het zelfvertrouwen schonk om haar meesterwerk De tienduizend........ 

dingen te schrijven. Hoe tenslotte komt Van der Woude erbij dat Maria Dermoût 

maar 'In roman van 75 pagina's heeft geschreven? De tienduizend dingen telt 

toch veel meer bladzijden dan 75? Of is De tianduizend dingen geen roman, maar 

een "varhalancyclus lt , een door verschillende autaurs verdedigde opvatting? Maar 

waarom noemt Van der Waude dan de professor, een personage uit De tie~duizend 

dingen, elders in zijn boek een "romanfiguur"? ~ . 

Marie Dermoût is in veel opzichten een raadselachtig schrijfster. Hoe meer 

men veR haar weet en boe meer men zich in haar werk verdiept, hoe meer vragen 

rijzen. Haar boeken kunnen op het eerste gazicht impreesionistisch, sprookjes

achtig en idyllisch aandoen, maar blijken bij nadere beschouwing doortrokken 

van kwaad, dood en geweld. Haar toon lijkt spontaan en onmiskenbear ooaters, 

zozeer zelfs dat een kenner van de Indisch-Nederlandse letterkunde els Rob Nie

wenhuys niet anders kan concluderen dan: "Ze is gaen echte Nederlandse schrijf, 

ster.,,15 Maar de niet echt Nederlandse schrijfster had een Nederlandse school

opleiding gehad, las haar hele leven lang gretig literatuur in vier Europese 

talen en blijkt, voor wie haar werk tracht te analyseren, dan ook geraffineerd 

te hebben kunnen omspringen met mOdern-westerse, typisch twintigate-aeuwse 
16literaire technieken. De invloed van oosterse levensbeschouwingen op haar 


oeuvre moet groot zijn geweest, maar wie een scherp beeld van die invloed 
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probeert te krijgen, verd~aalt in aen woud van beeldende beschrijvingen, sug

gestieve aanduidingen en moeilijk ne te speuren verwijzingen. 

Maria Oermoûts meest intrigerende boek is ongetwijfeld Oe tienduizend dingen, 

algemeen beschouwd als haar meesterwerk. Hoewel het in eigen taalgebied nooit 

een status heeft verkregen als - willekeurige opsomming - Oe avonden, Oe donkere 

kamer van Oa.okles, Het stenen bruidsbed, Oe Kapellekensbaan en Het verdriet van 

België, werd Oe tienduizend dingen, in de vertaling van Hans Koning(sberger), 

in Amerika ent~ousiast ontvangen. Time riep het zelfs uit tot een van de beste 

boeken van het Jaar 1958, samen met niet geringe concurrenten als Lolita van 
17

Nabokov, Breakfast at Tiffany·s van Capote en Dokter Zhivsgo van Pasternak. Nog 

altijd wordt The ten thuysand things geregeld herdrukt in een pocketreeks van 

internationale meesterwerken (ik bezit een exemplaar uit 1984), overigens onder 

de noemer "East Asian Fictien" ••• 

Is De tienduizend dingen een rallsn, een verhalencyclus, een verhalenbundel of 

nog iets anders? En moet dit boek, Itone of the atrangest backs anyone CQuld ima

gine", zoalB de flaptekst van mijn Amerikaanse pocket niet ten onrechte een be

spreking uit de Chicago Tribune citeert, eigenlijk tot de oosterse vertelk~nst 

worden gerekend? Wijst de titel JOe tienduizend dingen op een diepe, systema

tische of juist intuItieve kennis van de taoIstische wijsbegeerte, waarin het 

begrip Itda tienduizend dimgen" een belangrijke rol speelt? Onder meer op deze 

vragen wil ik in de volgende twee hoofdstukken van dit boekje nader ingaan. 
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Maria Dermoût verbleef van maart 1910 tot maart 1914 op Ambon, waar haar man 

een hoge functie bekleedde bij de rechterlijke macht. Zowel voor haar persoon

lijk als voor haar latere oeuvre waren de Ambonese jaren van grote betekenis. 

Haar zoon frederik Johannes (Hans) werd op Ambon geboren en ze was, doordat 

haar man veelvuldig op dienstreis was, vaak lang alleen met haar kinderen. 

Een welkome afleiding moet ze hebben gevonden in de vriendschap met Johanna 

Louisa van Aart, die in de stad Ambon een hotel dreef en tevens het landhuis 
. 1 

Katé-Katé (trklein") bewoonde. Mevrouw Van Aart wijdde haar jonge vriendin 

(Maria was bij aankomst op het eiland eenentwintig) in talloze facetten van 

het Ambonese leven in. Tevens liet zij haar kennismaken met de werken van de 

zeventiende-eeuwse natuurvorser Rumphius, die op even ontzagwekkende als ont

roerende wijze flora en fauna van de Molukken beschreef in D'Amboinsche Rari

teitkamer en Het Amboinsche Kruidboek. 2 

De goedbeschouwd korte Ambonese periode uit haar leven heeft een naar ver

houding bijzonder rijke neerslag in Maria Dermoûts latere oeuvre opgeleverd. 

Niet alleen Spel van tifa-gongs en De tienduizend dingen grijpen terug mp 

"Mo~uk8" materiaal en Mo~kse ervaringen, ook het titelverhaal uit De Juwelen 

haarkam en de tijdens het leven van de schrijfster niet gebundelde verhalen 

De goede slang, De haaienvechter en Old men forget Zijn mede door de Molukken 

geInspireerd. 

De geliefde mevrouw Van Aart stond in veel opzichten model voor mevrouw van 

Kleyntjes, de hoofdfiguur uit De tienduizend dingen: trNaar het leven is me

vrouw van Kleyntjes de grootmoeder, haar Jeugd zag ik zo," schreef Maria Der

moût aan haar vertaalster Irma Silzer. "Zij sprak, hoewel ik zeer bevriend 

met haar was, nooit over haar man of haar jeugd. Zij had 2 zoons. waarvan de 

een op deze wijze sneuvelde (hij werd beschoten door een pijl van een Berg-Al

foer) wat weinig voorkwam. Oe andere zoon deugde niet veel en teerde zo'n 

beetje op haar zak. Ze had namelijk een hotel in de stad en dan de tuin waar
n3heen zij alleen goede vrienden mee nam.

Deze zinnen roepen onmiddellijk het vèrmoeden op dat de romanfiguur mevrouw 

ven Kleyntjes geen absoluut waarheidsgetrouwe afbeelding is van de werkelij

ke mevrouw Van Aart. In Oe tienduizend dingen immers is van een tweede zoon 

van mevrouw van Kleyntjes geen sprake. Em dan die eerste zin: "mevroubl van 

Kleyntjes de grootmoeder" - bedoelt Maria Oermoût hier dat haar vriendin model 

stond voor ~e belangrijke bijfiguur grootmoeder van Kleyntjes (degeen die me

vrouw van Kleyntjes wegwijs maakt in het leven op het landgoed) uit De tien

duizend dingen'? Of is tussen "mevrouw van Kleyntjes" en "de grootmoeder" in 

het citaat wellicht een komma of puntkomma weggevallen, wat zou impliceren 
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dat de schrijfster niet alleen de jeugd maar ook de grootmoeder van mevrouw 

van Kleyntjes "zo" heeft "gezien", met andere woorden dat zij die zelf heeft 

verzonnen? Dit laatste lijkt het ~aarschijnlijkst. 

Een sterke aanwijzing hiervoor is te vinden in een ander boek waarin mevrouw 

Van Aart uitvoerig wordt beschreven. In 1986 publiceerde I.P.L. Bouwman sr., 

onder het pseudoniem Victor Gilbertsz, zijn memoires, getiteld Ambon. daar 

hebben wij gewoond. Bouwman, die als kind van 1914 tot 1918 op Ambon woonde, 

~ijdt twee hoofdstukken van zijn boek aan "de Oude Dame", hotelhoudster in 

de stad Ambon en eigenares van het buitenhuis "Kati-Kati". De overeenkomsten 

tussen deze, "mevrouw Van NoortU geheten figuur en Maria Dermoûts mevrouw van 

Kleyntjes zijn zo groot, dat zonder meer kan worden aangenomen dat ze op dezelf

de persoon zijn gebaseerd. Niet alleen lijken ze uiterlijk sprekend op elkaar, 

zijn ze gelijkelijk gefascineerd door schelpen en bezitten ze een oud landgoed 

aan de binnénbàai,.beidenworden ook geportretteerd als uitgesproken sterke 

vrouwen, die persoonlijk de leiding hebben over het bloeiende bedrijf Kati

Kati/Kleyntjes. 

En zoals mevrouw van Kl~yntjes haar zoon Himpies, 'die in Breda is opgeleid 

tot officier, verliest door de verraderlijke pijl van een Ceramse berg-Alfoe~, 

zo ook staat in Gilbertsz' boek over mevrouw Van Noort te lezen: "Haar oudste 

zoon die, zich aangetrokken voelend tot een militaire carrière, naar Holland 

Was gegaan om de officiersopleiding aan de Militaire Acadamie te Breda te vol

gen en gehuwd was teruggekomen, sneuvelde tijdens een patrouilletocht op Ce
4ram." 

Haar oudste zoon, want evenals de echte mevrouw Van Aart heeft mevrouw Van 

Noort nog een zoon, Karel. In tegenstelling tot de gesneuvelde zoon vaM me

vrouw Van Noort laat Himpies in De tienduizend dingen ook geen weduwe achter 

hij heeft op het moment van zijn dood een ongelukkige verhouding achter de 

rug met de vrouw van een collega-officier. 

Ook het verleden van mevrouw Van Noort blijkt totaal anders dan dat van me

vrouw van Kleyntjes. Niet alleen heeft mevrouw Van Noort geen bijzondere groot

moeder gehed, zij is bovendien opgegroeid op het eiland Bands (mevrouw van 

Kleyntjes woont tijdens 'de eerste zeven jaar van haar levèn op: Kleynt jes) en pas 

na haar huwelijk op Ambon terechtgekomen. Daar heaft zij met haar man samen 

het hotel gedreven (de man van mevrouw van Kleyntjes is na een luxe-bestaan 

bij haar weggelopen vóór haar terugkeer naar "het eiland"). Eerst na de dood 

van haar echtgenoot heeft mevrouw Van Noort zich gevestigd op Kati-Kati, 

een oud, vervallen familiebezit waarvan zij het bestaan eigenlijk al lang 

was vergetan (de tuin Kleyntjes wordt, als mevrouw van Kleyntjes er, zelf 
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berooid en desolaat, terugkeert, voortreffelijk beheerd door haar bejaarde maar 

vitale grootmoeder).5 

Tot zover over de overeenkomsten en verschillen tussen mevrouw Van Noort en 

mevrouw van Kleyntjes. Er valt nog meer over te vertellen, maar het is niet 

de bedoeling dat dit hoofdstuk een vergelijkende studie wordt van Oe tiendui

zend dinQen en Ambon. daar hebben wij gewoond. Van belang is dat Gilbertsz' 

niat als fictie gepresenteerde boek een bevestiging geeft van Maria Oermoûts 

eigen verklaring: dat Mevrouw van Kleyntjes weliswaar "naar net leven" is ge

tekend (en goed "lijkt"!) maar dat haar jeugd en blijkbaar ook de grootmoeder 

en nog heel wat maer stammen uit de creatieve verbeelding van de schrijfster. 

Mevrouw van Kleyntjes moet beschouwd worden als een fictieve figuur, zoals ook 

De tienduizend dingen een werk van fictie is. 

Uit het vervolg van de brief van Maria Oermoût aan haar vertaalster blijkt 

dat andere personages uit De tienduizend dingen op 800rtgelijke wijze zijn ge

creëerd: " 'De profeesor' is ook min of meer zo gebeurd behalve dan de persoon 

(tenminste in die vorm) van de Javaan die hem vergezelde. Het verhaal van 'Con

stance en de matroos' is @ok - ja bijna repDrtage in ieder geval de matroos en 

Pauline ~it hetzelfde verhaal. 'De posthouder' niet helemaal, er woonde wel 

een zonderling met enige vrouwen in een altijd afgesloten huis aan de baai, 

die op een keer ineens stierf, op zijn vendutie waren in flesjes en in kleine 

apothekersdoosjes allemaal parels, niet erg kostbaar, maar het was toch een 

beetje vreemd. tt 6 

Oe achtergronden van de professor-figuur Zijn nauwkeurig beschreven door 

Beekman; Van der WODde veronderstelt dat het jonge gezin in de "bijna repor

tage" Constance en de matroos een gelijke~d portret is uan het gezin Dermoût 

tijdens de eerste maanden op Ambon (nog voor de geboorte van zoon Hans)~ en 

deze veronderstelling lijkt, de opmerkingen van de schrijfster ten spijt dat 

zij er niet van hield "eigen mensen" in haar werk neer te zetten. gerecht

vaardigd. Maria Dermoût heeft erkend dat mevrouw van Kleyntjes' zoon Himpies 

niet alleen is gebaseerd op_ de gesneuvelde zoon van mevrouw Yan Aart. 

maar ook trekken .vertoont. van haar eigen (in de tweede wereldoorlog in Ja

panse gevangenschap omgekomen) zoon Hans. 9 

De tienduizend dingen lijkt kortom tot stand gekomen op de manier die iede

re auteur van romans en verhalen welbekend is: elementen uit de realiteit 

worden vermengd met andere stukjes werkelijkheid, terwijl bovendien de ver

beelding en eventuele geschreven bronnen materiaal aandragen - zodat tenslotte 

de tekst een eigen wereld beschrijft, weiiswaar lijkend op de "echta". maar 

geregeerd door heel eigen wetten. 

http:vreemd.tt
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Doch alvorens nader in te gaan op de wel heel bijzondere principes die de 

wereld van De tienduizend dingen beheersen, geef ik eerst een korte samenvat

ting van de tekst van dit in 1955, als derde boekpublicatie van Maria DermoGt 

verschenen lIIerk. 

De tienduizend dingen, beslist geen "traditionele ll af "klassieke" roman, 

bestaat uit zes afzonderlijke gedeelten: Het eiland, De tuin Kleyntles, De post

houder, Canstance en de matroos, De professor en Allerzielen. In de eerste twee 

gedeelten en het laatste treedt felicia van Kleyntjes, ook vaak genoemd mevrouw 

van Kleyntjes, als hoofdfiguur op. Zij bewoont alleen met haar Indisch personeel 

de oude specerijenplantage "Kleyntjesll (de eilandbewoners noemen de plantage 

"tuin,r) op een niet met name genoemd (maar als Ambon herkenbaar) eiland in de 

I'!olukken. 

Het eiland introduceert in schijnbaar "atmosferisch" proza mevrouw van KIer"'" 
tjee, haar "tuin" en het eiland, met alle voor bet eiland typerende "dingen". 

Eenmaal per jaar, op de sterfdag van haar bij een militaire expeditie gesneu

velde zoon, gedenkt mevrouw van Kleyntjes ham en degenen die op het eiland een 

gewelddadig einde hebben ~evonden. Sommigen vragen zich af of zij "geheime krach

teA" bezit. 

In De tuin Klaynt.1es wordt de levensgeschiedenis verteld van felicia van Kleyn

tjee. Als kind al is zij vaak bij haar grootmoeder op de 'tuin, waar zij ook 

geboren is. Vele jaren later, na in Europa te zijn geweest en met haar ouders 

en eChtgenoot een luxe leven te hebben geleid, keart felicia berooid terug naar 

het eiland. Haar man is bij haar Illeggelopen en ze weet niet waar hij is. Ze 

heeft haar zoontje Wim bij zich, wiens naam door de bedienden wordt verbasterd 

tot "Himpies". felicia en haar,grootmoeder, die altijd op de 'tuin is blijven 

wonen, besluiten er een rendabel bedrijf van te maken, om felicia's schulden 

te kunnen afbetaleR en een behoorlijke opvoeding voor Himpies te kunnen bekos

tigen. Door een goede exploitatie Van de op de ,,'tuin· aanwezige veestapel en 

door de verkoop van zelf gemaakte confituren, geneesmiddelen en amuletten sla

gen felicia en haar grootmoeder in hun opzet. Himpies groeit voorspoedig op. 

Hij gaat in Soerabaja naar de middelbare school, maar eenmaal in Nederland, 

waar zijn moeder hem mediCijnen wilde laten studeren, besluit hij om zich tot 

officier te laten opleiden. Later keert hij als militair terug naar het ei

land, beleeft een ongelukkige liefde en sneuvelt op een expeditie tegen de op 

Ceram wonende stam der berg-Alfoaren. Vanaf dat moment houdt mevrouw van Kleyn

tjes, die vindt dat Himpies niet is gesneuveld maar vermoord, haar jaarlijkse 

dodenherdenking. 

In De posthouder, Constance en de matroos en Oe professor worden de verhalen 
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verteld van de in een periode van é~n jaar op het eiland vermoorde mensen. De 

verhalen van deze vermoorden staan los van elkaar. Mevrouw van Kleyntjes speelt 

er op zijn hoogst een onbelangrijke bijrol in. 

De posthouder vertelt van een man die in de functie van posthouder op een an

der eiland rijk is geworden. Hij vestigt zich op het eiland op een soortgelijke 

oude plantage als de tuin Kleyntjes. Bij zich heeft hij, behalve zijn bezittin

gen, waaronder naar men fluistert kostbare parels zijn, drie oude vrouwen en 

een mooie jonge vrouw. Al na korte tijd spoelt zijn lijk aan op het strand. 

Zijn vrouwen ~jken wan niets te weten, worden na verhoor door de politie op 

vrije voeten gesteld en vertrekken van het eiland. Een soort "tegenstem" in 

het verhaal roept vervolgens geimotioneerd uit dat zij de posthouder wel dege

lijk hebben vermoord. De posthouder zelf waart als spook in ziJn' tuin' rond 

zijn ziel heeft tijd nodig om tot rust te komen. 

In Constance en de matroos vinden de jonge kokkin Constance, een opvallend en 

eigenzinnig meisje, en een inlandse matroos (een Makassaar) van de marine de 

dood in een broeierig, duister liefdesdrama. Wanneer Constance in dienst treedt 

bij een jong Hollands am~tenaraneehtpaar, vat een lid van de in hun huis wonen

de bediendenfamilie, Pauline, een aan liefde grenzende sympathie voor haar op. 

Wanneer Constance haar pliCht verzaakt voor zang en dans, neemt Pauline haar 

taak over. Als Canstance zich een matroos tot minnaar kiest, nemen de andere 

bedienden, behalve Pauline, haar dit kwalijk. Kort daarop verschijnt de matroos, 

blijkbaar getergd door de grillige Constanes, met een mes in het huis. Oe Hol

landse heer des huizes brengt hem tot rede en men besluit Constarnee weg te stu

ren. Enige tijd later wordt zij doodgestoken, naar Paulines onwrikbare overtui

ging door de matroos, die echter ten tijde van de moord niet op het eiland aan

wezig was. Kort nadat het dochtertje van de Hollanders toevallig getuige is ge

weest van een eigenaardig ritueel dat PawliAe opvoert met het mes waarmee de 

matroos indertijd Constance heeft bedreigd, blijkt ook de matroos te zijn ver

moord. Het hoofd van de bediendenfamilie en Pauline nemen daarop verlof, Pau

line zal waarschijnlijk nooit meer bij haar werkgevers terugkeren. 

In De professor wordt Radèn Mas Soeprapto, een Javaanse prins die als klerk 

werkzaam is op IS Lands Plantentuin, voorgesteld aan de wat zonderling aandoen

de Schots/Hollandse professor MeNeill. Soeprapto is de professor, die de plan

tengroei van de Molukken in kaart wil brengen aan de hand van de boeken van 

Rumphius, als assistent toegewezen. Aanvankelijk voelt de overbeschaafde, in

gehouden Javaan een afkeer van zijn excentrieke maar hartelijke superieur en 

hij ergert zich hevig aan hem. Pas op het eiland verandert dit. De professor 

en zijn assistent speuren naar zeldzame planten en de professor deelt muntjes 
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uit aan kinderen die hem interessante exemplaren brengen. Op een van hun toch

ten kan Soeprapto maar Juist voorkomen dat de professor, na het ontvangen van 

een zeldzame orchidee, wordt aangevallen door een groepje Binongko-vissers. 

Hij beseft dat de wereldvreemde geleerde geen weet heeft van de gevaren om hem 

heen en krijgt een angstig voorgevoel. Inderdaad wordt professor McNei11 korte 

tijd later vermoord door de op geld beluste 8inongko's, precies zoals Soeprap

to, die tijdens de moord met een zware aanval van malaria op bed ligt, heeft 

gevreesd. Aan het slot van De professor vaart Soeprapta met de controleur van 

het eiland en de kroongetuige ven de moord naar de plaats waar het lijk van de 

professor op de zeebodem moet rusten. Soeprapto realiseert zich dat een voorspel

ling die de professor door een waarzegster ia gedaan (dat hij een "zeemansgraf" 

zou krijgen) precies is uitgekomen. Zelf heeft de uiterlijk- za kille Javaanse 

prins door de omgang met de sympathieke geleerde weer ten volle zijn emoties 

kunnen beleven. 

Allerzielen beschrijft de nacht (na de starfdag van haar zoon, dus niet op de 

datum van het eigenlijke l'allerzie1en" - 2 november) waarop .evroulil van Kleyn

tjee alleen op baar land~ped achterblijft en het "bezoek" van vier mensen ver

wacht. Als eerste verschijnt de posthouder, die betwijfelt of hij werkelijk is 

vermoord, vervolgens raakt mevrouw van K1eyntjes in I'gesprek" met haar zoon en 

"verschijnen" ook de professor, de matroos en de drie kleins meisjes E1sbeth, 

Keetje en Marregie die lang geleden op de tuin vergiftigd zouden zijn en er 

volgens het volksgeloof nog altijd zouden rondspoken. Mevrouw van K1eyntjes 

herinnert zich dan aller1ai "dingen" uit haar leven: haar man, de prachtige 

schelpencollectie van haar zoantje - steeds beschreven met de wonderlijke Rumphi

aanse namen -. mensen die de tuin K1eyntjes plaChten te bezoeken en mensen die 

in Himpies' leven van betekenis waren. Zij ervaart een diepe samenhang tussen 

dit allesl de verbondenheid van Ode tienduizend dingen". Tenslotte raepen twee 

oude bedienden die ook op de tuin Kleyntjes zijn gebleven mevrouw van KleyRtjes 

uit haar trance. Ze gaat met hen mee naar binnen, "om haar kopje koffie te 

drinken en om opnieuw te proberen verder te leven". 

Met deze woarden eindigt De tienduizend dingen. 

Wie het voorafgaande goed heeft gelezen. zal er enig begrip voor kunnen opbren

gen dat auteurs als Van der Woude. Nieuwenhuya en Stuiveling De tienduizend din

gen niet beschouwen' als een roman maar als een bundel novellen of een verhalen

cyclus. Toch ontwaart E.M. Beekman wel degelijk eenheid in het boek. Hij schrijft: 

"The Ten Thousand Things ( ••• ) is not, as same critics have asserted. an assort 

ment of vague1y connected stories. but a careful1y crafted text that has lts 
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own particular structure."lO Beekman wijst er op dat Maria Dermoût zelf De tien

duizend dingen beschouwde als een "raa.verhaal" en vervolgt: "But even though 

the baok uses the device of a 'frame' - narreting the reason why felicia comme

morates the dead - one could also essert t~at it is simply the familiar novelis

tic arrange~ent in.which the end is present in the beginning and the beginning 

is echoed in the end. Perhaps one could call it a lyrical structure, but it is 

most certainly asymbolie one." En tenslotte merkt Beek.an over de structuur van 

het boek nog op: lilt has a circular anity, lika a shell, built by repetitio"." 

Een "raa.verheal", waarvan dan de drie "Kleyntjes"-gedeelten (Het eiland, De 

tuin KleyntJes en Allerzielen) of alleen het eerste en het laatste deel het 

raam zouden vormen - daarop lijkt weinig af te dingen. In het raem wordt gemoti

veerd waarom Felicia haar merkwaardige dodenherdenkingen houdt en zo wordt dui

delijk wat de plaats van de "moordverhalen" De posthouder, Constance en de ma

troos en De professor in het boek is. Worden doden, of beter vermoorden, her

dacht, dan kan het geen kwaad als men wat ven heA weet - daarom wordt hun ge

schiedenis verteld. 

~aar, zal men zeggen, dat kan wel zo zijn, van de directe aanleiding tot fe

licia's vreemde ritueel wordt op deze manier echter weinig verklaard. Want Fe

lieia gaat tot de herdenkingen over vanwege de dood van haar zaan Himpies, en 

die gebeurtenis speelt in de ttKleYAtjes"-gedeelten maar een ondergeschiKte rol. 

Immers, Het eiland is een impressionistische, atmosferische introductie van lo

catie en hODfdfiguur van de "KleyntJes"-gedeelten - een pointe, een plot of 

duidelijke ontwikkeling ontbreekt. De tuin KleyntJes is een familieroman in 

kort bestek, een soert kraniek van het leven op de tuin. Ja, Himpies sneuvelt, 

maar dat is een van de vele "dingen" waaraan aandacht wordt geschonken. Him

pies' dood neemt geen centrale plaats in, hij komt min of meer uit de lucht 

vallen, zoals dat in het werkelijke leven ook gebeurt. En Allerzielen, tja, 

dat is wel een erg raar verhaal ••• 

Aldus redeneerde ongeveer Garmt StUiveling, die diep onder de indruk was 

van Oe tienduizend dingen, maar niettemin dit oordeel uitsprak: "Wie Maria 

Dermoûts nieuwste boek ten volle wil genieten, moet het eerste en het laatste 

hoofdstuk overslaan, en de overige vier hoofdstukken lezen als novellen op 

zichzelf.ull 

Geen raamverhaal dus, maar losse novellen, sommige zeer geslaagd, andere 

minder. 

Tegen opvattingen als deze kan worden ingebracht dat bij nauwkeurige lezing 

Het eiland en De tuin KleyntJes helemaal niet zo los van structuur blijken te 

zijn als op het eerste gezicht lijkt. Oe tekst is namelijk boordevol Van vaak 
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uiterst subtiele "vooruitwijzingen"~2die de nieuwsgierigheid van de lezer 

prikkelen, spanning opbouwen en bijdragen tot het ontstaan van de merkwaar

dige, licht onheilspellende sfeer van het boek. Maria Oermoût toont een voor

keur voor enigszins vage en daardoor in hoge mate spanning scheppende varian

ten van de "vooruitwijzinglt. Het sterkste en in menig opzicht belangrijkste 

voorbeeld hiervan is de bibi-episode uit De tuin KleyntJes. De lezer is op 

dit punt van de vertelling al lang op de hoogte Van het feit dat Himpies zal 

sterven, immers, in Het eiland al is uitdrukkelijk naar zijn dood "vooruit 

gewezen": "( ••• ) en nu niet zo lang geleden nog de zoon, haar enig kind." (P. 

133) En: "Zij was ermee begonnen na de dood van haar zoon. tI (p. 134) 

Ook heeft de lezer al mogen ruiken aan het "hoe" van Himpies' eindel "Wel 

niet in een open strijd gevallen - uit een rninderlaag beschoten; maar schieten 

uit een hinderlaag is in de strijd niet Dngeoorloofd - eerlijk sneuvelen!" 

(p. 134) 

Naar de aanleiding van dit alles mag de lezer, die op het punt van de bibi

episode Himpiee kent als een zorgeloos, in een beschermde wereld opgroeiend 

kind, gissen. De bibi-epfsode nu blijkt een voorspelling van en feitelijk 

ook de aanleiding tot Himpies' dood in te houden. De islamitische koopvrouw 

laat de kleine Himpies zich een achelpensnoer omhangen en de groatmoeder van 

Felicia zegt hierover, beheerst woedend, tegen haarl "Wij weten, er is ons 

geleerd - of zijn dit soms niet de schelpensnoeren vaor de berg-Alfo.ren op 

Ceram voor als zij op sneltacht gaan, als zij achter een baarn staaR te loeren 

en met een pijl schieten, als er zoveel bloed op de grond vloeit ( ••• )P (p. 

178) 

Inderdaad wordt Himpies op deze wijze gedood - een Alfoer schiet hem ~it 

een hinderlaag een pijl in zijn hals, ~aarna hij doodbloedt. Het aanbieden 

van het schelpensnoer door de bibi houdt dus in feite een vervloeking in, en 

de woede van de grootmoeder is volkamen gerechtvaardigd. Blijkbaar is de mys

terieuze koopvrouw in staat de loop van toekomstige gebeurtenissen te betn

vloeden - al in Het eiland wordt in een opsomming gesproken van: "( ••• ) een 

of andere wijze vrouw (een bibi) die een mens kon genezen en ziek maken, 

een betovering op hem leggen, die geesten kon bez~eren." (p. 126) De groot

moeder weet' dit, gezien haar reactie en gezien het feit dat zij, kart voor 

haar eigen dood, nog benadrukt dat Himpies vooral geen militair moet wor

den (Pe 190)0 

Subtiel aan de bibi-"vooruitwijzing" is, dat de lezer nauwelijks merkt dat 


er "vooruitgewezenn wordt. De hele bibi-episode wordt bijzonder onnadrukke


lijk verteld: "En de bibi •• o In diezelfde tijd, na haar ziekte, begon de 
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grootmoeder Felicia erbij te roepen als de bibi kwam, 'dat jij weet hoe het 

hoort.' " (p. 173) 

Alleen een lichtelijk onbehaaglijk gevoel wordt opgeroepen. bijvoorbeeld 

door de mededeling dat de bedienden uit de buurt blijven als de bibi Dp bezoek 

is en door middel van de details over de sieraden die de bibi aan Felicia te 

koop aanbiedt - waarop we straks nog zullen terugkomen. Ook de wijze waarop 

de blik van de bibi ("als priemen 20 scherp en tegelijk dodelijk vermoeid", p. 

174) en haar mogelijke helderziendheid worden beschreven, dragen bij tot het 

ontstaan van een vaag onheilspellende sfeer. 

~aar dat de bibi-episode een sleutelpassage is voor De tienduizend dingen 

als geheel, zal weinigen bij de eerste lezing van het boek opvallen. Goed be

schouwd immers, is de bibi-episode de spil waarom De tienduizend dingen draait. 

Hier blijkt dat Himpies' dood helemaal niet uit de lucht is kamen vallen, 

maar het gevDlg is van een bewuste betovering/bezwering/vervloeking. En ook 

die betovering zelt vil1ldt niet "zomaar" plaate. Oe bibi heeft een duidelijk 

motiet om haar duistere krachten tegen het kleine Jongetje te richten - maar 

daarover later meer. ~ 

De bibi vervloekt Himpies en bezegelt zijn lot. De dood van Himpies brengt 

mevrouw van Kleyntjes tot haar bizarre herdenkingen en veroorzaakt haar obses

sieve interesse voor de moorden die op het eiland worden gepleegd. Zo ontstaat 

een verbinding tussen de Kleyntjes-gedeelten uit de roman en de andere geschie

denissen. 

Het vervloekingselement, dat in de bibi-episode culmineert, is intussen al 

vanaf het begin van Het eiland in het boek.aanwezig. "Op twee van de tuinen 

spookte het," staat, bijAa plompverloren,: op bladzijde 122 te lezen, waarna 

voor het eerst "de drie meisjes" worden genoemd - zij zullen vervolgens steeds 

bleer terugkeren in Het eiland en De tuin Kleynt.les, als kleine maar venijnige 

herinnering aan het feit dat er op de tuin Kleyntjes iets niet pluis is. Heel 

belangrijk in dit opzicht is de passage op pagina 171 blaar Felicia aan haar 

grootmoeder vraagt: 11 'Was dat huis? Is ••• is het hier? Is de tuin Kleyntjes ••• 

rust een vloek op de tuin Kleyntjes? Zegt u liever de waarheid.' .. De groot

moeder antwoordt, veelbetekenend: 'Een vloek? Dat mag jij niet zeggen kleinII 

dochter. Een ongelukshuis, ja. maar ongeluk is niet hetzelfde als een vloek, 

en de tuin••• de tuin Kleyntjes? zou die••• neen, dat meen jij niet, dat kun 

jij niet menen.' 11 

·Na afloop van dit gesprek bekijkt Felicia de slapende Himpies: "Het kind 

Himpies lag in het kinderbed te slapen: armeh en benen wijd uit elkaar gegooid 

sliep hij als aan alles onttrokken, sliep zalig. Zij bleef even staan kijken. 
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Zij zou hem voortaan iedare avond da drie meisjas op het schermpje voor het 

nachtlicht goedenacht laten zeggen. Hij zou later over de drie andere maisjes 

horen praten, aan wie het vargif te drinken was gegeven, dat kon zij niet 

voorkomen; maar dan zou hij ze misschien daar elkaar halen en denken dat Els

beth, Keetje en Marregie die drie gelukkige meisjes in het roze waren: ( ••• ) 

Hij zau niet weten wie wie was." (p. 172) 

felicia wil met andere woorden de doem van de drie "echte" meisjes van haar 

kind afwenden door hem de drie porseleinen meisjes eerbiedig te laten behande

len. Deze kinderlijke vorm van afgoderij blijft zonder succes. Meteen na deze 

passage doet de fatale bibi haar intrede in het verhaal. 

Het verband tussen de drie meisjes en het onheil dat Himpies zal treffen 

wordt nog benadrukt door de grootmoeder, kort voor haar dood. Onmiddellijk na 

haar - al vermelde - verzuchting dat Himpies maar geen militair moet worden, 

volgt: "Zij sprak ook no~ een keer over de drie meisjes. 'Jij moet de kleine 

meisjes niet vergeten - vergeten dat is niet geed', en zij mompelde ieta over 

de slavin, de tijd van de slaven." (PP. 190-191) Met de "slavin" doelt de groot

moeder op de Balinese slavin die met vergif ("feAijn", in haar woorden - een 

begrip dat in De tienduizend dingen symbolische waarde krijgt als zinnebeeld 

van het kwaad) een einde aan het leven van Elsbeth, Keetje en Marregie zow heb

ben gemaakt. 

Al is de lezer zich bij de steeds terugkerende regels over de drie meisjes 

waarschijnlijk net zo min als bij de bibi-episode bewust van een "vooruitwij

zend- element (de drie meisjes leefden immers in een grijs verledenI), hun 

voortdurend opduiken heeft in hoge mate een sfeer- en daardoor spanningsop

bouwend effect. 

lIIanneer men eenmaal de ttvooruitwijzenda" functie van de drie meisjes en de 

~sleutelrol van de bibi onderkent, kan melll De tuin Kleynt.les opeens met heel 

andere ogen bekijken. De tuin KleyntJes blijkt niet alleen en niet zmzeer een 

kroniek vsn de tuin of felicia's leven, maar vooral de geschiedenis van Him

pies en zijn onontkoombare gewelddadige daad. lIIie de moeite neemt het tijds
13verloop in De tuin Kleyntjes onder de loep te nemen , zal deze gedachte be

vestigd zien. Een groot aantal van de precieze tijdsaanduidingen in De tuin 

Kleynt,les, dat een periode van ongeveer achtenveertigeneenhalf jaar omvat 

(er zijn een paar onzekerheden: om tot dit getal te komen heb ik de lagere 

schooltijd van Himpies begroot op de gebruikelijke zes jaar, al wordt de duur 

van deze periode nergens uitdrukkelijk vermeld), heeft namelijk betrekking 

op Himpies' ontwikkeling. Daarnaast zijn de punten waar het verhaaltempo dui

delijk vertraagt (de punten dus die tlscènisch" zijn verteld en waarvan men 
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mag aannemen dat er belangrijke gebeurtenissen worden verteld), vaak passages 

waarin Himpies centraal staat: de praullltocht waarop hij zijn (bij)naam krijgt, 

de beschrijving van zijn schelpenverzameling en zijn leven op Kleyntjes, de 

bibi-episode, de beschrijving van zijn terugkeer naar de tuin, zijn laatste 

brief, hat brengen van zijn doodsbericht, etcetera. 

Maar om terug te komen op de intrigerende betoveringsscène met de bibi: in

teressant is dat deze bizarre gebeurtenis niet alleen staat in het oeuvre van 

Maria Dermoût.Want ook in het verhaal De kenari-vroulII, dat tijdens het leven 

van de schrijfster niet in druk verscheen en pas in 1974 in de tweede druk van 

het Verzameld werk werd opgenomen, wordt een klein jongetje betoverd door een 

geheimzinnige, griezelige oude vroulII. Dit is des te opmerkelijker omdat, naar 

blijkt uit een door Van der Woude aangehaalde brief van Maria Dermoûts doch
14ter, voor dit jongetje haar zoon Hans model stond. Zoals lIIe al zagen geldt 

dit ook enigermate voor Hi.pies. 

In De kenari-vroulII ontwikkelt het jongetje Jantje, een kind dat opvalt door 

zijn "anders zijn",een vreemde verstandhouding met een inlandse oude vrouw die 

hij assisteert bij het ve~zamelen van kenari-noten. Het jongetje raakt, hoewel 

de vrouw niet vriendelijk voor hem is, zo door haar gefascineerd dat zijn moe

der denkt: "Zij heeft hem behekst". (P. 662) Dan krijgt het jongetje typhus. 

Tijdens Zijn koortsen ijlt hij over de kenari-noten en op het moment van de 

crisis wil hij "mee" met de oude vrouw, zoals hij dat ook in werkelijkheid 

heeft gewild. Jantjes moeder voelt "een onbeschrijfelijke woede tegen de oude 

vrauw" (p. 665), maar als door een wonder overleeft het jongetje de ziekte. 

Wel is hij daarna zijn "bijzonderheid" kwijt, bij is in de ogen van zijn moe

der meer een gewoon kind geworden. Pas veel later verneeMt de moe~er dat in 

de nacht van de crisis de kenari-vrouw zelf is overleden. 

Niet alleen lijkt Jantje, "een teer uitziend kind, met fijn fl08sig blond 

haar, uitgesproken grijze ogen, wat diep inliggend voor een kind, en een bij 

na doorzichtige blanke huid" (p. 656) op Himpies (en lijken beiden op de fo

to's van Hans DerMoût die staan afgedrukt naast pagina 35 van Van der Woudes 

biografie en op de pagina's 26 en 27 van het schrijversprentenboek), ook doet 

de oude vrouw in haar ongrijpbare griezeligheid ("zo gebogen, donker, mismaakt, 

een koboldenvrouw" (p. 662» denken aan de unheimliche bibi. De rol van de 

porcelana-schelpen als medium van de bezwering is in De kenari-vrouw toebe

deeld aan de noten. Dat zulke kleine voorwerpen (schelpen, noten, parels, 

muntjes) in het werk van Maria Dermoût nogal eens van allesbepalende beteke

nis zijn, zal in mijn betoog nog geregeld naar voren komen. 

Ik acht het waarschijnlijk dat De kenari-vrouw en de bibi-episode gedeelte
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lijk teruggaan op dezelfde gebeurtenis in het leven van de schrijfster. Ik ver

moed dat De kenari-'1rouw eerder werd geschreven en dichter bij de "werkelijke lt 

ervaring staat - dus in zekere zin als voorstudie voor de bibi-episode kan wor

den beschouwd. 

Belangrijker is evenwel, dat nog een hoofdfiguur uit De tienduizend dingen 

via het Itmedium" van iets "kleins" door een ander fataal wordt betoverd. Ik 

doel op de professor. Zijn einde is nog duidelijker voorbeschikt dan dat van 

Himpies. Hem is immers, zo lezen we al aan het begin van De professor, een zee

mansgraf voorspeldt "( ••• ) en toen vertelde hij Soeprapto ineens dat hem door 

een oude vrouw in Schotland, lang geleden al, een 'zeemansgraf' was voorspeld. 

'Het gekke is dat er iets niet kloptl Een echt zeemansgraf, zei zij, ergens in

gerold, liet een gewicht aan het voeteneinde en zo de diepte in, diep diep wa

ter, zei zij, en tegelijkertijd dicht bij een kust, een mooie groene kust. Ik 

kan natuurlijk aan boord van een schip iets krijgen en sterven, maar als een 

schip zo dicht bij het land is - er vandean komt, of erheen gaat - heb ik al 

tijd gehoord dat zij de mensen aan land begraven;" (p. 259) 

Deze woorspelling, die ':uiteraard ogenblikkelijk els "vooruitwijzing" kan wor

den herkend, komt met feilloze neuwkeurigheid uit, zij het op bizarre wijze. 

Oe professor wordt, na door op geld beluste Binongko's te zijn neergestoken, 

door han op een diepe plaats in de groene baai bij het eiland te water gela

ten - hij is daarmee een van da vele personages in het oeuvre van Maria Der
15moGt die onder water zijn laatste rustplaats vindt. De voorspelling wekt, min

der dan de "wooruitll/iJzingen" uit De tuin Kleynties, spanning op middels het 

creëren van een griezelige sfeer, maar vergroot de nieuwsgierigheid van de le

zer. Dat de professor zal sterven, .taat vaat: maar hoe zal dat in zijn werk 

gaan? Zal de merkwaardige voorspelling bewaarheid worden? En hoe? 

De directe aanleiding tot de moord op de professor nu ia een merkwaardige 

spiegeling van de betoveringsscène van Himpies door de bibi. De professor deelt 

op zijn tochten over het eiland blinkend gepoetste muntjes uit aan kinderen 

die hem bijzondere bloemen en planten brengen (p. 265). Op de tocht die het 

uitvoerigst wordt beschreven en die de twee botanici langs de onheilspellende 

binongko's voert, ontmoet de professor een klein meisje dat een bos zeldzame 

aardorchideeën in haar handen houdt. De bloemen staan bovendien in volle 

bloei, een opmerkelijk detail, want: "Nooit bloeiden ergens zulke aardorchi

deeën" (p. 267). Het meisje blijft voor de professor staan en overhandigt hem 

de schitterende bloemen, in ruil voor "een blinkend kwartje". Dan roept een 

van de vier Binongko's iets naar het kind cat met haar kwartjes wegrent. Ver

volgens kan Soeprapto nag net voorkomen dat de Binongko's al bij deze gelegeo
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heid zullen toeslaan. Hij duwt de professor zijn parasol in de hand en beveelt 

hem door te lopen. 

In de betoveringsscène in De tuin KleyntJes staat een onschuldige blanke jon

gen, zich van geen gevaar bewust, tegenover een griezelige inlandse oude vrouw, 

vervuld van kwade bedoelingen. In Oe professor staat een onschuldige blanke ou

de lIIan, zich van geen gevaar bewust, tegenover een klein 8inongko-meisje - ach

ter hen zitten vier Binongko's, vervuld van kwade bedoelingen. Zoals het deco

ratieve schelpensnoer Himpies tot de dood wijdt, zo wordt het doodvonnis van de 

professor geveld door een boeket bloemen van bijne bovenaardse schoonheid. Een 

fatele rol spelen bovendien de begeerlijke blinkende muntjes van de professor, 

even klein en schijnbaar onbeduidend als de schelpen. Het is om deze muntjes en 

zijn vermeende rijkdom dat de professor na een volgende confrontatie met het 

kleine meisje wordt verlIIoord. 

Kleine voorwerpen bezegelen in Oe tienduizend dingen het lot vaA mensen. De 

posthouder immers is naar alle waarschijnlijkheid vermoord (naar alle waarschijn

lijkheid omdat zowel het ~ als hat waarom van zijn einde een punt Van discus

sie blijven - niet alleen1 in De posthouder, maar Dok in Allerzielen) om zijn 

kostbare parels: "Een nalssnoertje van tachtig witte parels. Ean grote peer

vormige aan een kettinkje; de parel was niet wit, ook niet zwart, staalkleurig 

met even een paarlemoerachtige glans - een solitair. En dan twee oorknoppen, 

twee precies gelijke ronde roze parels zonder ~~n gebrek! Een tweeling onder 

de parels." (p. 214) 

Ook in Oe tuin Kleynt.leskomen parels voor. Tlileemaal biedt de bibi ze aan 

telicia te koop aan, tweemaal voorkomt de grootmoeder dat het tot een trans

actie komt. Oe eerste keer gaat het om "parels wan de zee". \tfelieia die an

ders ~iet om juwelen gaf, wilde ineens deze parels hebben - er wes niets dan 

hun gaafheid, hun ronding, hun glans. Zij kreeg een schokje toen de grootmoe

der het doekje uit haar handen nam, aan de bibi gaf," lezen we op pagina 

115. De grootmoeder motiveert haar ingrijpen met de voor talicia onbegrijpe

lijke uitspraak:"Parels van de zee zijn tranen die wij zelf .oeten huilen". 

(p. 175) 

Oe tweede keer verleidt de bibi telicia met een bijzondere kralenketting: 

"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, on

doorzichtig, in wonderlijk tere uitgewiste kleuren: oranje, okergeel, goud

bruin, sommige zwart aangetast; zo gedempt van tint droefgeestig bijna als

of in het van bladeren gevlochten doosje iets ven een herfst lag, iets van 

voorbijgaan en sterven." (P. l75/l76) 
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feliciats begeerte is nog sterker opgewekt dan de eerste keer, en als de groot

moeder de bibi er op laat wijzen dat het gaat Dm "verkeerde parels, parels van 

de aarde tt (zo genoemd omdat de kralen al sens met een dode mee begraven zijn ge

weest), staat felieia woedend op. Zonder de bibi nog te groeten loopt ze weg, 

daarmee de koopvrouw beledigend. Hoewel dat niet met zoveel woorden wordt ge

zegd, lijkt uit dit incident voor de bibi het motief voort te komen om Himpias 

te betoveren. De duistere, door alle bedienden gevreesde oude vrouw is immers 

niet alleen beledigd, ze heeft ook een lucratieve handelstransactie in rook zien 

opgaan. Volop reden dus om zich zowel op felicia als de grootmoeder te willen 

wreken. En waartegen kan een boosaardig brein wraak beter richten dan tegen het 

liefste en kwetsbaarste bezit van haar vijandinnen - hun kind? 

Zou felicia de parels en kralen niet hebben begeerd, dan was wellicht .et de 

bibi nooit iets onaangenaams voorgevallen. De oude grootmoeder, die niet gevoe

lig is voor de verleidelijke kostbaarheden van de bibi, heeft steeds goed met 

haar overweg gekund. Juist de twee keer dat zij haar kleindochter met de kaep

vrouw alleen laat, gaet het verkeerd: felicia, die aait in grote luxe heeft ge

leefd, vat begeerte op, met alle gevolgen van dien. 

Als één menselijke eigenschap in Oe tienduizend dingen tot rampen leidt, is 

het wel de begeerte. De posthouder wordt vermoord omdat de vrouwen zijn parels 

begeren, Constance en de matroos worden vermoord in een liefdesdrama waarin ero

tische begeerte een hoofdrol speelt en de professor wordt het slachtoffer van 

een k1eil"lgeestige en misplaatste begeerte naar de "kostbare"muntjes die hij 

bij zich heeft. 

feliciats begeerte naar kostbaarheden en rijkdom dreagt indirect bij aan Him

pies' daad. En dat niet alleen in de bibi-episode, maar ook later nog. Het gaat 

dan om de periode dat Himpies in Nederland verblijft voor zijn studie. De groot

moeder is nog niet lang dood, fe1ieia wordt, door hard werken en een erfenis 

van haar ouders, steeds rijker. Ze begint kostbaarheden te verzamelen en luxer 

te leven: ze koestert plannen voor verbouwingen en de tuin wordt een soort pres

tige~bject. Dan krijgt ze een brief van haar zoon: "Himpies, in zijn eerste 

jaar aan de universiteit, schreef dat hij deze studie niet voort wilde zetten, 

dat hij naar Breda wilde gaan en officier worden - dat duurde niet za lang 

hij hoopte dat zij dat goed zou vinden. felieia ging met de brief in haar hand 

op de rand van de zijgalerij zitten tegen de pilaar aan: wat moest zij doen? 

Naar hem toegaan, hem bij de hand nemen en dwingen tot een ellenlange studie 

die hij niet wilde? Weggaan van de tuin - dan kon zij meteen wel de hele tuin 

Kleyntjes opdoeken!" (p. 192/193) 

Natuurlijk is felicia zich op het moment dat zij voor deze keuze wordt gesteld 
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niet ten volle bewust van de consequenties die een militaire loopbaan voor Him

pies zal hebben. Toch heeft de grootmoeder niet lang geleden, vlak voor haar 

dood, nog onrustig gevraagd: "Is er nu nog geen geld genoeg? Waarom moet Him

pies voor officier van gezondheid leren, in een uniform?" (P. 190) fe1icia kal

meert haar door uit te leggen dat Himpies arts zal worden en beslist geen offi 

cier, waarop de grootmoeder nog eens verzucht: "Dat is goed, kleindochter, laat 

Himpies maar niet in een uniform lopen." (P. 190) 

Maar fe1icia, die zich deze woorden letterlijk herinnert wanneer Himpies ge

uniformeerd op het eiland terugkeert, houdt haar zoon op het beslissende moment 

niet tegen. Zij geeft de voorkeur aan de tuin, dan op het toppunt van zijn wel

vaart. 

En dat terwijl felicia en de grootmoeder indertijd, nadat felicia berooid op 

het eiland was gearriveerd, de tuin zijn gaan exploiteren om Himpies'opvoeding 

te kunnen bekostigen! De grootmoeder namelijk wilde helemaal geen geld verdie

nen met de opbrengst van de tuin: "De grootmoeder schoof wat naar voren in haar 

stoel en zat alsof zij een bezemsteel had ingeslikt. 'Wat bedoel jij kleindoch

ter? Verkopen? Voor ge1d?vWij! Dat kun jij niet menen, wij hebben er toch ook 

geen geld voor betaald. Melk en eieren geven onze beeeten, vruchten en groen

ten zijn van de tuin, mosselen uit de baai;' " (p. 162) 

Met enige moeite kan felicia bij die gelegenheid haar'grootmoeders afkeer 

Van het geld verdienen overwinnen. " 11k begrijp het wel, jij bedoelt dat wij 

geld moeten verdienen: jouw schuld!' fluisterde zij (de grootmoeder, G,H.) en 

weer hardop,'e" dat Himpies later veel leren kan, ja dat is goed, hij moet 

maar veel leren, dat hij knap wordt. Zou hij voor dokter ~illen leren, denk 

jij?' " (Po 162) 

Felicia laat, als het er op aan komt, de kans lopen om Himpies inderdaad dok

ter te maken o De door de betovering van de bibi ingezette negatieve spiraal 

wordt niet door haar doorbroken omdat zij het - materiële - belang van zich

zelf en de t~in laat prevaleren boven het wezenlijker belang van Himpies' toe

komst. Opnieuw is Felicia het slachtoffer geworden van haar begeerte••• 

Ook in de tlzijlijnen" van de in De tuin IUeynt,jes vertelde geschiedenis spe

len materialisme, begeerte en hang naar luxe een uiterst negatieve rol. Aan 

het begin bijvoorbeeld, wanneer felicia's moeder de ruïne van het oude perke

niershuis op de tuin weer wil laten opbouwen tot een pronkzuchtig geheel. Hier

over ontstaat een ruzie met de grootmoeder, die er op wijst dat een"ongeluks

huis" niet moet worden opgebouwd o De ruzie leidt tot het vertrek van Fe1icia 

en haar ouders van het eiland, nadat de grootmoeder nog fijntjes heeft opge

merkt: ft ( ••• ) geld, ik weet wel, geld moet er zijn om te betalen als een mens 
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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.'" (p. 

146) 

Niet alleen Felicia's ouders - en vooral haar moeder - zijn in de ban van 

het materialisme, ook haar echtgenoot, de "vreemdeling in een hotel" is een 

genotzuchtig, op geld belust man: "En hij? 'Het suikeren geld van je moeder,' 

zei hij wel eens als zij samen alleen waren." (p. 152) Na de suikerkrach op 

Java16verlaat hij zijn zwangere vrouw, met medeneming van al haar geld en kost

baarheden. 

Ook in ander werk Van Maria Dermoût speelt begeerte een boze rol, bijvoor

beeld in de onvoltooide roman Toetie, waar Charles, de echtgenoot van de hoofd

figuur, door zijn belustheid op bijzondere sigarenkokers, die hij verzemelt, 

moreel gecorrumpeerd wordt. (p. 618-620) 

Twee figuren uit De tienduizend dingen zijn absoluut niet materialistisch 

en ~orden niet door hun begeerten geregeerd. Oe eerste is, zoals we al zagen, 

felicia's grootmoeder. Oe ander is de professor. Niet alleen geeft hij blij 

moedig blinkend gepoetste~muntJes weg (het is geed om te bedenken dat in de 

periode waarin De tienduizend dingen zich afspeelt dubbeltjes en kwartjes nog 

een reële waarde vertegenwoordigden!), hij spreekt over geld alsof het iets 

Van minder belang is en erkent: "Ik kan slecht met geld omgaan". (p. 259) 

Niettemin schrijft hij onmiddellijk na deze woorden te hebben gesproken een 

brief aan zijn rijke zuster Ursel om haar te vragen Soeprapto's verdere studie 

te financieren. 

Zowel de professor als grootmoeder van Kleyntjes hebben een grote kennis 

van en diepe eerbied voor de natuur. Juist wat klein en sChijnbaar onbeteke

nend is mag zich in hun bijzondere belangstelling verheugen. Deze liefde vaar 

zelfs het minuscuulste schelpje, slakje, kwalletje of bloempje is ook ken

merkend voor het oeuvre waarin beiden doorkneed zijn: dat van Rumphius. Zijn 

boeken liggen in de onderste la wan het "rariteitenkaatje" in de zit- en eet

kamer op Kleyntjea (PP. 157/158) en in de kisten dia de professor mee naar 

het eiland zeult. (p. 258) Zowel de grootmoeder als de professor blijken dan 

ook zeer vertrouwd met de wonderlijke terminologie van "mijnheer Rumphius", 

zoals hij in het boek wordt genoemd. Uiteraard ligt bij de grootmoeder het 

accent wat meer op de magisch/folkloristische kant van Rumphius' werk en is 

de professor, als man van wetenschap, vooral in de botanische kant van Rumphi

us' Kruydboek geInteresseerd - tenslotte de leidraad voor zijn onderzoek op 

het eiland. Maar ook hij heeft waardering voor: ttAlle bijgelovigheden van mijn

heer Rumphius, over schelpen en koraal, krabben met vreemde namen, betoverde 
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steentjes; uit de andere boeken alle mogelijke gekke verhalen." (p. 259) Het 

favoriete verhaal van de professor is dat over de tlbesaantjes", de bijzondere 

kwalletjes, dat hij Soeprapto voorleest uit D'Amboinsche Rariteitkamer (p. 

263). De professor ~ijst zijn assistent er op dat Rumphius, toen hij de bee1

pende, liefdevolle beschrijving van de buitengewone kwalletjes dicteerde, blind 

was en nog ènkele andere catastrofes achter de rug had. Maar ondanks al zijn 

ellende en zijn letterlijke blindheid had hij zijn liefdevolle oog voor de schoon

heid van de wereld weten te behouden. Soeprapto toont zich op dat moment een 

slechte leerling, want in plaats van de ontroering van de professor ta delen 

ergert hij zich alleen aan diens formulering: "lUat zijn wij, jij en ik, dan 

een ondankbare honden." (p. 264) Als islamiet wenst Soeprapto niet met een hond 

te worden vergeleken en pas veel later zullen de ware betekenis van Rumphius' 

beschrijving en de les van de professor tot hem doordringen - wanneer hij per 

prauw naar de plaats wordt gebracht waar de professor in zea is gegooid. (p. 

277-284) 

Niet alleen de professor heeft een koppige leerling, ook de grootmoeder heeft 

het met haar kleindochter fe1icia niet steeds even gemakkelijk. Zowel in De 
{, 

tuin K1eyntJes als in De professor is sprake van een verhouding ingewijde/dis

cipel, waarbij de wijsheid van de 1eermeester(es) maar langzaam de stuurse 

geest van de 1eer1ing(s) bareikt. Van de wijsheid en het diepe, aan helderziend

heid grenzende inzicht van de grootmoeder zijn, bij de bespreking van de bibi

episode, enkele voorbeelden ter sprake gekomen. Om nog even de woorden van de 

grootIIloeder zelf aan te ha1en:"'Het kind is nog een klein kind,' zei zij kort

af, 'en dom! Zijn moeder (felieia, G.H.) is ook nog jong en nog niet lang hier, 

zij is ook dom! ~aar jij en ik, wij zijn oud en wij zijn niet meer doml' "cP. 
178) Dat de professor, ondanks zijn schijnbare onhandigheid en zijn excentrici 

teit eveneens verre van "dom" is, zeker in psychologisch opzicht, kan blijken 

uit de prachtige "geschiedenis der Molucco's die Soeprapto per se van he. ho

ren moest". (p. 260) Met dit verhaal, dat symbolisch handelt over de druk die 

afkomst en opvoeding op een mens leggen, laat de professor zien dat hij erg 

goed begrijpt met welke problemen Soeprapto te kampen heeft - natuurlijk ont

gaat zijn "jonge vriend" de strekking van de geschiedenis volkomen. 

fe1icia neemt de liefde voor Rumphius van haar grootmoeder over. Al in Het 


eiland valt zijn naam en staat onder meer te lezen: "Zijn beide boeken hadden 


altijd in het huis op K1eyntjes gelegen; met haar grootmoeder samen had zij 


planten en geneeskrachtige kruiden opgezocht in een van de vele delen van het 


Kruydboek en in de Rariteitkamer samen met haar kleine zoon de namen Van 


'schulpjes en hoorantjes en slekken en qualIetjes, en zulk scharrimorri'." 
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(P. 132) Het fraaiste voorbeeld van Rumphius' invloed op felicia is wal het 

verhaaltje dat zij, na aankoop van de schelp "Asschepoester", voor Himpies 

maakt, "tegelijk een ezelsbruggetje om de namen ta onthouden". (p. 183) In 

dit verhaaltje zijn alle Rumphiaanse namen van Himpies' indrukwekkende schel

pencollectie opgenomen - Himpies' vindt niet alleen de dood door toedoen van 

"gevaarlijke" schelpen, zijn leven staat in menig opzicht in het teken van de 

schelp. Himpies vindt het verhaaltje onzinnig, maar bij zijn terugkeer op 

het eiland als officier, blijkt hij het toch te hebben onthouden. Zo neeft 

de geeat van Rumphius ook hem kunnen bereiken. 

Wanneer de professor en felic~a elkaar ontmoeten, is het niet moeilijk ean 

gespreksonderwerp te vinden: "( ••• ) zij vroeg hen samen te logeren op haar tuin 

aan de binnenbaai; zij had ook het Kruydboek, zij kende ook de Rariteitkamer, 

zij wilde ook alaoor over mijnheer Rumphius praten en zij had wel eens een 

besaantje gezien." (p. 265) 

Maar niet alleen Het eiland, De tuin KleyntJes en De profesaor zijn vervuld 

van Rumphius' aanwezigheid, ook in Allerzielen maakt hij zijn opwachting, in 

het visioen waarin alle ~por felicia belangrijke mensen, dieren en dingen voor 

haar (geestes)oog voorbijtrekken: "De purperen Kokospalm van de Zee en daar

onder stonden haar grootmoeder en mijnheer Rumphius en de koralen vrouw in 

haar gebloemd baadjaP. (p. 296) Dat Rumphius zich in het gezelschap van de 

grootmoeder vertoont zal, in het light van het voorafgaande, geen verbazing 

wekken. 

"The Ten Thousand Things commemorates Rumphius in the purest form of lite

rary homage, simply by quoting the poetie metonymies that he used as a nomen

clature for plants and creatures," constateert Beekman terecht.lOe tienduizend 

dingen bevat ontelbare verwijzingen naar werk en leven van de grote zeventien

de-eeuwse geleerde. Natuurlijk door de vele letterlijke citaten, waarvan enke

le hier de revue zijn gepasseerd. Maar ook door middel van parallellen als 

deze: Rumphius verloor zijn vrouwen jongste dochter bijeen aardbeving op 

Ambon in 1674.18 Terwijl de onlangs blind geworden geleerde zijn avondwande

lin9 maakte, werden zij onder het puin van hun huis bedolven. Op pagina 171 

vertelt de grootmoeder over het "ongelukshuis", de ruIne op Kleyntjes die 

niet meer mag worden opgebouwd: n( ••• ) en het huis is ingestort bij de erge 

aardbeving en de moeder van mijn vader met nog een klein kind (zij had altijd 

maar kleine kinderen) waren boven op de Zaal toen het gebeurde en zij werden 

onder het puin bedolven en zijn verbrand, ach!" 
19 20Zowel Van der Woude als Beekman gaan zelfs zo ver om in de figuur van 


de professor een moderne incarnatie van Rumphius te zien. Deze interpretatie 
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heeft verleidelijke kanten. Zo werd Rumphius, bezig met de voltooiing van zijn 


levenswerk, met blindheid geslagen - een ziekte dia zich onder maer door hevige 


duizelingen aankOndigde. 2lOver de professor lezen we: "Was hij bezig blind te 


worden? Hij had natuurlijk slechte ogen: dag aan dag de schelheid, de zon op 


het water van de baaien, op de met wit koraal aangestampte wegen? Zulke duize


lingen, het suizen in de oren, het gegons als van een strak gespannen snaar? 


Hij had wel eens gehoord - neen, dat mocht niet, dat wilde hij niet!" (p. 


270) 


En Soeprapto, die de professor toch al als een soort blinde beschouwt, dat 

wil zeggen voor de fijnere nuances van de menselijke omgang, overweegt verder: 

"Hij dacht, deze man is te goed om blind te worden en tegelijkertijd als hij 

blind wordt, zal ik dan bij hem moeten blijven, zoals Rumphius' zoon bij de blin

de Rumphius was gebleven en alles voor hem gedaan had, alles opnieuw opgeschre-. 

ven, alles opnieuw getekend? Hij kon immers ook goed schrijven, goed tekenen. 

Neen, dat wilde hij niet, dat hoefde ook niet, zij waren elkanders vader en 

zoon niet." (p. 270/271) 

Maar de professor wordtuniet blind, hij wordt vermoord. Ook qua uiterlijk, af

komst en levensloop heeft hij weinig met zijn zeventiende-eeuwse voorganger ge

meen: niets in de beschrijving van professor McNeill op p. 249/250 (lang, ma

ger, slordig, roodharig, sproetig, bebrild, besnord, dikke neus) komt overeen 
22met ~et enige van Rumphius overgeleverde portret, dat een flink gebouwde man 

met regelmatige gelaatstrekken toont. De professor is een SChot, Rumphius een 

Duitser, Rumphius was aanvankelijk militair en koopman, van de professor wordt 

niets van dien aard vermeld, Rumphius had kinderen, de professor niet, Rumphius 

bracht het grootste deel van zijn leven in Nederlands-Indië door (van 1652 tot 

zijn dood in 1702), de professor heeft zijn domicilie nog in Europa,enzovoort, 

enzovoort. 

Incarnatie of geen incarnatie, de op het eerste gezicht zo dwaze kopie van 

de negentiende-eeuwse stripfiguur Prikkebeen (Soeprapto vergelijkt zijn supe

rieur uitdrukkelijk met de bezeten vlindervanger - zowel om zijn uiterlijk als 

om het feit dat zijn zuster "Ursel" heet, Prikkebeens zuster heette immers Ur

sula) is in ieder geval een belichaming van de geest en de principes van Rum

phius: liefde en eerbied voor alles wat leeft, voor het kleine niet minder dan 

voor het grote. 

Mogelijk liet Maria OermoOt zich bij het schrijven van De tienduizend din

~ niet alleen door de geest van Rumphius leiden, maar ontleende zij ook en

kele realia aan hem. Zo kon ik in de verslagen van Nederlandse officieren over 

de Alfoeren niets vinden over de betekenis van de in De tienduizend dingen zo 
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fatale porcelana-schelpen. 23 In één publicatie wordt wel gerefereerd aan de wij

ze van oorlog voeren die Himpies noodlottig wordt: "Het op den loer liggen en 

een geheel weerloos zijnden vijand onverhoeds overvallen en afmaken wordt even

als bij de meeste, zoo niet al de inlandsche volken bepaald voor eeM heldenfeit 

gehouden'." 24Maar over de gewoonte om zich bij een dergelijke overval eerst met 

een schelpensnoer te tooien wordt in dit tamelijk gedetailleerde krijgskundige 

geschrift niet gerept. 

Rumphius daarentegen vermeldt bij zijn beschrijving van de "porcelana ovum": 

"Deze witte Eyers zyn in groote achting by de Alphooreezen of wilde Bergwoon

ders van Keram, op wiens stranden ~zy ook meest vallen; want niemant onder hun 

mag deze Hoorentjes aan den hals,.,of in de tuit van ft heair draagen, dan hun
25 ne vDorvechters en die eenige hoofden van den vyand gehaalt hebben." 

Of Meria DermoOt hear kennis van de bijzondere betekenis van de porcelana1s 

nog aan andere geschreven of mondelinge (mevrouw Van Aartl) bronnen ontleende, 

is niet te achterhalen. Rumphius, die zij, zoals gezegd, door mevrouw Van Aart 

leerde kennen, kan haar in elk gevel op het feit hebben geattendeerd. 

Een wereld waarin het kleine even belangrijk is als het grote en waarin voor

werpen bezield of Itgeladen" kunnen zijn met goede dan wel kwede krachten - die 

WDrdt in De tienduizend dingen opgeroepen. Ik heb aanzienlijk minder aandacht 

besteed aan de "goedelt voorwerpen, zoals het gifbordje van Ceram (dat degeen 

die ervan est waarschuwt voor giftig voedsel door, al naar gelang de sterkte 

van het "renijnlt , ven kleur te verschieten, te barsten of te breken, p. 142), 

de "slangesteen" (een geneeskrachtige steen waarmee de wonden teweeggebracht 

door giftige dieren kunnen worden behandeld, p. l43),prachtige schelpjes als 

de tlharpe Amoretl' en het "dubbelde venushartje lt (liefdessymbolen ) en de arm

band met de "Slang met de Karbonkelsteen" (door de grootmoeder aan de kleine 

felicia geSChonken om het haar mogelijk te maken altijd naar Kleyntjes terug 

te keren, p. 147-wordt ontvreemd door felicia's echtgenoot, p. 153) dan aan 

de kwade Q De goede voorwerpen immers blijken tamelijk machteloos. Geen nood

lot wordt erdoo% verijdeld, geen boze macht wordt ermee overwonnen. In tl!i 
eiland vraagt mevrouw van Kleyntjes zich, na het zien van de geheimzinnige, 

fascinerende "Dans van de SchelpIt af: "( ••• ) kan een mens door een schelp 

vertroost worden? Zijn tranen afgewist?" (p. 131) Deze vraag blijft onbeant

woord, maar wat voor narigheid "kwade" schelpen en andere voorwerpen kunnen 

aanrichten, wordt in De tienduizend dingen maar al te duidelijk. 

In Constance en de matroos, het gedeelte dat tot nu toe het minst ter spra

ke . kwam, wordt beschreven hoe een voorwerp met kwade krachten kan worden 

http:porcelana-schelpen.23
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"geladen". Het gaat om de scène op de bladzijden 241 en 242 waar Pauline, diep 

bedroefd om het verlies van haar geliefde Constance en er, tegen beter weten 

in, van overtuigd dat zij is vermoord door de matroos uit MakBsar, een zonder

ling ritueel uitvoert. De dag nadat zij heeft gehoord dat de matroos weer op 

het eiland is, wordt zij onrustig en maakt steeds kleine tekeningen in het zand, 

die ze haastig weer uitveegt. Als Pauline zich alleen en onbespied waant, ge

beurt het volgende: "Zij was weer op de rand van de mat komen zitten en begon 

weer te tekenen met een klein scherp takje in het zand. Zij keek niet om zich 

heen, er was niemand, alleen dat onnozele kleine kind (nonni Saffie, het doch

tertje van haar Nederlandse werkgevers, G.H.)! Zij tekende met korte vlugge ha

len, toen legde zij het takje neer en keek, haar hoofd voorovergebogen, met een 

wonderlijk gespannen aandacht. Zij had het mes van de matroos getekend, het 

smalle puntige lemmet, het iets te zware handvat" het rotantouwtje eromheen, 

streepje naast streepje. Na een tijd begon zij zachtjes te prevelen, haar lip

pen bewogen aldoor." Wanneer even later Saffie met haar pop per ongeluk de te

kening uitwist, raakt Pauline in alle staten: " 'Kijk, kijk wat je gedaan hebt! 

Mijn mes, mijn mooie mes'8o! 01 Kijk wat je gedaan hebt!' Zij keek radeloos 

rond." (P. 242) Pauline rammelt het kind door elkaar en moet door Matheus, het 

hoofd van da bedienden, tot de orde worden geroepen. 

In de nacht daarop wordt de matroos vermoord door middel van messteken. Pau

line heeft niet bij Soffie hoeven waken (p. 243) en bij da fatale nachtelijke 

vechtpartij zou volgens de getuigen "ook ean vrouw" betrokken zijn geweest (p. 

246). Terwijl da jonge Nederlanders nog over het geval spreken en zich afvra

gen wat er met het mes is gebeurd, komen Matheus en Paulina, die op vakantie 

zouden gaan, afscheid nemen van hun meneer en mevrouw: ItToen de,jonge vrouw naar 

Pauline keek, schrok zij van haar - het was Pauline niet! Juist in die sombere 

rauwachtige kleren was zij een ander, iemand die jonger was, iemand van wie al 

le zwaarmoedigheid, alles wat haar terneergedrukt had was afgenomen. Niet de 

onderkant van haar gezicht, de gesloten mond, was veranderd, het gladgestreken 

voorhoofd, de zwarte ogen met een glimp van iets vrolijks, van een kleine steel

se glimlach, neenl van een diepe verborgen lach om iets." (p. 247) 

De suggestie is duidelijk. De lezer heeft nog meer reden dan de jonge Neder

landers om verdenking jegens Pauline te koesteren, omdat hij, in tegenstelling 

tot hen, getuige is geweest van het vreemde bezweringsritueel. De jonge vrouw 

heeft alleen gemerkt dat haar dOChtertje wat over haar toeren was, maar weet 

niets van de aanleiding. Ook is voor de jonge Nederlanders - en vëel minder 

voor de lezer - raadselaChtig waarom ~atheus, meteen na het door Saffie ver

stoorde ritueel van Pauline, een week verlof vraagt en waarom hij het verve
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lend vindt dat hij op de bewuste nacht (nog voor er iets van de moord bekend is) 

in slaap is gevallen. De jonge Nederlanders in Constance en de matroos zijn zich 

voortdurend niet volledig bewust van de duistere affaire die zich in hun nabij

heid ontwikkelt. le zijn, in de woorden van grootmoeder van Kleyntjes tegen de 

bibi op pagina 178, "nog niet lang hier" en dus "dom". Maria Dermoût weet, door 

een geraffineerde verteltechniek, in Constance en de matroos dan ook een fraai 

effect van "dramatische ironie,,26te creëren. De lezer, in principe natuurlijk 

even "dom" als de betreffende personages, krijgt een kleine voorsprong op hen 

en ziet hoe "onwetend", hoe onkundig van de duisterheden van het oosterse ge

voelsleven de twee jonge Europeanen zijn. Pas nadat Pauline heeft verklaard: 

H 'Nu, nu ga ik! En de matroos, de matroos van de halve Kampenie, u weet het 

wel, de ~akassaar, die had toch Constance vermoord met zijn mes,' met die nieuwe 

hoge stem van haar" (P. 248)"lijkt tot hen door te dringen wat ernaar alle 

waarschijnlijkheid is gebeurd. 

~aar om terug te komen op het mes: Paulines bezwering heeft een gecompliceerde 

voorgeschiedenis. Toen de matroos in razende opwinding met zijn mes in huis ver

scheen, heeft Pauline he~hem afgepakt en het daa~na àsm Constance gegeven: "lo 

hield Constance het mes." (P. 234) Als enige tijd later Constance is vèrmoord' 

zegt de man die het misdrijf bekeRt dat Constance hem heeft getergds "lij had 

slaap na het rotantrekken en zij had naar het mes gewezen dat open en bloot op 

ean bankje lag. 'Zie je dat scherpe mes wel, dat is van mijR zoetelief, dat 

is een matroos! - die steken dadelijk met een mes, dat weet Je wel, pas Alaar. 

op, JiJ,straks komt hij nog!' en zij lachte en gaapte hardop. Ineens had hij 

niets meer gezien. Alles was pikzwart voor zijn ogen geworden! Toen hij weer 

zien kon, zag hij haar op de grond liggen in haar bloed, en het mes zat vol 

bloed, hij begreep niet hoe dat kwam, had het mes afgeveegd aan haar baad Joe 

BR was weggelopen ( ••• ) het mes had hij in een greppel verstopt, hij zou het 

de politie wel wijzen - ( ••• ) Maar toen zij bij de greppel kwamen, hadden zij 

het mes niet kunAen vinden, het mes was er niet." (P. 238/239) 

Constance is dus vermoord met het mes van de matroos, zij het niet dàèr de 

matroos, maar onduidelijk blijft wat er daarna met het mes is gebeurd. Heeft 

Pauline het ontvreemd en er, na het ritueel te hebben "geladen", de matroos 

mee doodgestoken? Of heeft zij een ander mes "betoverd"? En heeft zij eigen

handig de matroos vermoord of heeft een van de bij de vechtpartij betrokke

nen het door Pauline "betoverde" mes gehanteerd? Het Zijn vragen waarop geen 

antwoord mogelijk is. Vast staat alleen dat, evenals in de andere gedeelten 

Van Oe tienduizend dingen, voorwerpen een beslissende, bijna zelfstandige rol 

in een menselijk drama kunnen spelen. 
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Overigens schijnt de vrees voor op eigen houtje opererende messen onder de 

Molukse bevolking algemeen verbreid te zijn. Er wordt zelfs aan gerefereerd in 

het werk van de in Nederland opgegroeide Molukse schrijver Frans Lopulalan. De 

vader van de hoofdpersoon uit zijn boek Onder de sneeuw een Indisch graf staat 

zijn kinderen niet toe brood te snijden met zijn scherpe slagersmes. Hij heeft 

namelijk eens met dat mes de agressieve haan van de buren geslacht. "Sindsdien 

was hij bang dat de haan door middel Van het mes wraak zou nemen. Messen konden 
27 een eigen geest aannemen, werd steeds beweerd.I' De vader uit Lopulalans boek 

zou de betekenis Van Paulines vreemde ritueel ongetwijfeld even snel hebben door

zien als de oude Matheus ••• 

Bezielde (steek)wapens treden vaker op in het oeuvre van Maria Dermoût. Bij 

voorbeeld in de verhalen De Nieuwe Heer, De broederkrissen.en Dit is het ver

haal van O,)i uit de bundel De kist en in Oe dans met de speer uit de postume 

bundel Oe sirenen. In het laatste verhaal is de ".eladenheid" van de bijzonde

re speren waarmee een "oeroude" dans wordt opgevoerd zelfs voor een Hollander 

voelbaar: "Terwijl hij sprak, had de Hollander staan kijken. Zij (de speren, 

G.H.) stonden daar gehee~verhuld, de twee gestalten, in zijden hulsels in een 

verte van het schemerdonker van de kamer, in de ijle rook van de wierook, de 

gele glans van de bloemen. Hij kreeg, hij wist zelf niet hoe, zo'n vreemd ge

voel, en hij dacht ineens het woord, het bijbelse woord 'machten'; dat woord, 

letterlijk, dacht hij. En het was iets ontzagwekkends, niet goed, niet slecht, 

ver daaroverheen, alleen maar onmenselijk machtig, onmenselijk sterk,een mens 

moest zich niet met hen meten, dacht hij." (P. 486) 

In de drie andere verhalen gaat het om gewijde wapens uit de Javaanse hof

cultuur, zogenaamde upoesaka's". Deze kriàsen en sparen"hebben uitgesproken ka

rakters: "( ••• ) en nog een derde kris, die zo verwoed vecht dat de zee gaat 

koken als hij na de strijd daar!n afgekoeld wordt, Heer Kokende Zee. tI (P. 

415) Ze kunnen zelfstandig handelen: "De kris ging terug en doodde de moor

denaar." (P. 419) Ze weten dat ze zich waardig dienen te gedragen: ,,( ••• ) de 

Grote Heer Plèrèd zelf, eerst in ean houten schede, dan in een zijden hoes ge

wikkeld; hij is gewond geraakt in de strijd en een Grote Heer schaamt zich 

niet over zijn wonden maar hij stelt ze ook niet ten toon." (P. 415) En ze 

kunnen zelfs verdriet voelen: "De kris bleef daar liggen, huilende." (Pe 

422) 

Een hedendaagse- westerse lezer zou een zinnetje als het laatste gemakkelijk 

kunnen opvatten als een voorbeeld van expressionistisçh taalgebruik, maar dat 

is hier niet aan de orde. De kris in kwestie is "poesaka" - een notie waar

voor Maria Dermoût, volgens Beekman, Ben fijn begrip bezat:8Zelf schreef zij 

http:broederkrissen.en
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er het volgende over: "Poesaka, een onvertaalbaar woord, een voor westerlingen 

misschien niet te begrijpen begrip. 'Dingen', rijkssieraden, min of meer heilige 

relieken uit een voorbij verleden, oude familiebezittingen ook, maar dat niet 

alleen. 'Dingen' waarin die mensen van vroeger hun wezen, waarin ook oud gebeu

ren, een verhaal, een zang opnieuw gestalte gegeven is, sterker nog, opnieuw 

tot leven gewekt werd, gerelncarneerd. In een opsomming van deze zogenaamde poe

saka's in een bepaalde kraton, korte verhalen, fragmenten die er bij horen, wordt 

getracht dat onbegrijpelijk begrip begrijpbaar te maken. Zoals ik het eens be

grijpelijk zag worden door het te ~. Twee lage gouden taboeretten op een ver

hoging: op de een de zeer oude Javaanse Sultan van toen met zijn schoon aange

zicht, op de ander de Hollandse resident van toen, erg lang, Bn zeker ook niet 

onknap: lijkt op koning Willem 111 De een in een wijde gebatikte hofkain en een 

groen damasten jasje (dat van de hemel); de ander in lange, zwartlakense broek 

en een jas vol goud, eikenloof. De een een perkament kalotje en diamanten ster 

in 't haar, de ander blootshoofds, een steek met struisveerpluimen in zijn ene 

arm. Zijn taboeret iets, iets, klé{n beetje, hoger dan die van de ander, hij 

was de oudere broer, toen~ Maar achter hen op een verhoging, hoger, zeer zeker 

hoger dan die van hen beiden, die oudere of die jongere broer, de Speer. Stil 

reChtop, in een zijden hoes omhuld, vastgehouden door een van ellerhoogste ge

boorte, links een speer rechts een speer die hem bewaken; en alles wat er bij 

hoort: van bloemen en wierook, een zonnescherm, en goud en pracht en praal en 

gamelanklanken, vele mensen - oosterlingen, westerlingen. En in dat alles is 

het alleen de Speer, 'the grand old man' Plèrèd.,,29 

Een ding, de speer Plèrèd, die ook optreedt in het verhaal De Nieuwe Heer, 

is superieur aan alle mensen, zelfs de machtigsten die in de wiJde omtrek té vin

den zijn. Deze heerschappij van de dingen is, zoals we gezien hebben, in Q! 
tienduizend dingen (een titel die beslist niet zomaar werd gekozen!) tot een 

bijna allesbepalend principe geworden. Dingen hebben een onoverwinnelijke macht 

over mensen en bepalen hun lot. Zeker wie onvoldoende wijsheid en kennis bezit 

en zich door begeerte, materieel of erotisch getint, laat leiden, loopt het 

gevaar door de machten van de dingen te gronde te worden gericht. 

8eekman wijst er terecht op dat niet alleen De tienduizend dingen maar vrij 

wel het gehele oeuvre van Maria DermoQt doortrokken is van de geest van "poe

saka".30Dat geldt niet alleen voor de al ter sprake gekomen verhalen uit Q! 
kist, die zich afspelen in de sfeer van de kratons, de Javaanse hoven, maar 

ook voor de verhalen uit De Juwelen haarkam. Ieder verhaal uit deze bundel 

dankt zijn titel aan het ding dat de personages beheerst. In De boeddharing 

blijkt een toevallig gevonden oude ring uit de boeddhistische periode in staat 
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het karakter van zijn vinder en drager volkomen te veranderen. Zeer ten goede, 

overigens, de man wordt onder invloed van de in de ring "ingebouwde" boeddhis

tische ideeën milder en verdraagzamer - tot de ring weer uit zijn leven ver

dwijnt. In De armband raakt de Hollandse bezitster van een kostbare Chinese 

jade armband zo in de ban van twee Chinese vrouwen die zij opeens "kent", dat 

zij tenslotte het sieraad vernietigt. "De armband wist alles," staat in het ver

haal (p. 358), en het is deze kennis die voor de Hollandse ondraaglijk wordt. 

Ook in onvoltooide werken als Het ameublement van de gouverneur-generaal en 

Toetie blazen de "dingen" hun partij mee. 

Over de betekenis van De tienduizend dingen merkte de sChrijfster zelf op: 

"Wanneer de tienduizend dingen gezien zijn in hun eenheid, keren wij terug tot 

het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn (de fraaie paradox die zij 

aan een~aoistisch dichter ontleende en als motto bij het boek liet afdrukken, 

G.H.). De mens dus niet als middelpunt van de schepping, maar als een deel van 

de overweldigende, goede en wrede, schone en niet schone, eeuwig bewegende, 

eeuwig in rust zijnde veelheid die wij schepping noemen. Hij is niet meer, ook 

niet minder dan de boom, 8f de bloem aan zijn zijde, een vogel of een kwalletje 

(mOOi als een juweel); ja zelfs niet minder of meer dan wat wij als niet levend, 

niet bezield hebben leren beschouwen: een leeg schelpje zonder zijn bewoners, 

een kristal, een steentje." 31 

Deze gedachte is, zoals ik in het voorafgaande heb getracht te illustreren, 

in De tienduizend dingen zeer consequent tot uitdrukking gebracht. Alle ge

deelten uit het boek worden door dit principe geregeerd. Dit alleen al geeft 

de tekst een sterke samenhang, die nog wordt versterkt door de voortdurende 

herhaling van ~alloze motieven- de door mij beschreven "spiegelingenlf van 

gebeurtenissen uit De tuin Kleynt.les in De professor zijn slechts enkele van 

de talloze herhalingen! Geen van de moorden komt uit de lucht vallen, bij alle 

moorden spelen bezielde dingen en uit de hand gelopen menselijke begeerten een 

hoofdrol. In Allerzielen w0rdt de balans over het voorafgaande opgemaakt en 

komt de in het bovengenoemde citaat besproken levensbeschouwelijke aap pas 

goed uit de mouw. Allerzielen is dan ook een onmisbaar gedeelte in een boek 

dat ik, op grond van wat in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen, beschouw als 

een roman, een roman in de vorm van een raamvertelling, zoals er ook romans 

bestaan in de vorm van een reisverslag of een briefwisseling_ 

De schrijfster zelf was zich het gecompliceerde karakter van haar werk ter

dege bewust, getuige het volgende citaat: "Ik was eerlijk gezegd een beetje 

bang tevoren omdat ik weet dat zo'n raamverhaal moeilijk in het lezen is en 

het inderdaad een indruk moet maken van onderbreken, afbreken en draden die 
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enkel en alleen toch gezamenlijk in de handen van mevrouw van Kleyntjea uitko

men. Garmt Stuiveling vond (in de eerder in dit hoofdstuk aangehaalde bespre

king, G.H.) dat ik het verhaal van 'Allerzielen' had moeten weglaten maar dat 

geloof ik toch niet, het wil een soort verzoening zijn, anders is het niet an

ders dan eBn verzameling moordverhalen.n32 

Maria DermoOt zag haar boek dus wel degelijk als een samenhangend geheel, niet

tegenstaande een uitspraak als deze: "Er was en is geen bedoeling; ik wilde 

graag vertellen en mijn nieuwe bGekje is dan ook niet meer dan een bundeling 

van een aantal vertellingen. Sommige zijn waar gebeurd, andere niet; maar al

lemaal spelen op een eiland in de Molukken (mij persoonlijk zeer vertrouwd, 

zeer geliefd), dat nergens genoemd wordt; het zijn ook geen portretten; niet 

klakkeloos die of die, en toen, en daar." 33 

Geen bedoeling, niet meer dan een bundel van een aantal vertellingen: hier 

manifesteert de schrijfster zich wear overbescheiden, zo niet nederig, enigs

zins als iemand die, na een ander een imposant cadeau te hebben overhandigd, 

opmerkt: "Ach, het is maar een kleinigheidje, hoor •••" 

Op de "bedoeling" en deer levensbeschouwing waarven De tienduizend dingen een 

uitdrukking is, wil ik nader ingaan in het volgende hoofdstuk. Met name het 

intrigerende Allerzjelen zal daar ter sprake komen. 
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De in De tienduizend dingen verwoorde levensbeschouwing is even intrigerend als 

ongrijpbaar. Het is opvallend dat vrijwel iedere auteur die zich waagt aan uit

spraken over de betekenis en strekking van het boek vervalt tot het in extenso 

citeren van passages eruit - meestal afkomstig uit Allerzielen. Men lijkt zich 

er terdege van bewust dat de ideeën "achter" het boek verre van alledaags zijn 

en laat daarom, liever dan zich zelf op glad ijs te wagen, Maria Dermoût aan 

het woord, zodat de lezer eventuele gewaagde conclusies voor eigen rekening kan 

trekken. 

De typeringen zijn intussen veelzeggend: It 'De tienduizend dingen' is een me

tafysisch boek, maar dan van een metafysica die voortkomt uit een evocatie van 

de aanwezige dingen," meent Robert Anker. l 

"De oosterse levensbeschouwing van Maria Dermoût·. zou samengevat kunnen wor

den met dat ene zinnetje: 'dat betekende alles iets', tt zegt Kester Freriks. 2 

"In de vorm van een roman of van een verhalencyclus - het is maar hoe men het 

zien wil heeft Maria Dermoût een levensbeschouwing willen uitdrukken, waarin 

de mens in een onderschikkend verband leeft met de 'tienduizend dingen' die te 

zamen de schepping bepalev. Ze heeft dit niet gedaan in de taal van de filo

soof, maar in die van de schrijver; met andere woorden, ze heeft geen filosofie 

ontwikkeld, maar haar verhouding tot de dingen uitgedrukt in het levensverhaal 

van een oudere vrouw, Fe1icia geheten ( ••• )," merkt Rob Nieuwenhuys op.3 

Dok niet-literatoren blijken gefascineerd door wat in De tienduizend dingen, 

en dan vooral in Allerzielen, wordt opgeroepen. In zijn boek Zo wijd als de 

werkelijkheid, Een inleiding in de metafysiek, vertelt Herman Berger uitvoerig 

na wat mevrouw van Kleyntjes beleeft in haar herdenkingsnacht. Vervolgens legt 

hij uit: "Dit nosta1gieke verhaal heb ik gekozen ter introductie van wat ik de 

totaliteitservaring zal noemen. Het beschrijft een unieke gebeurtenis, een zien, 

een inzicht: dat alle dingen, in een oosterse traditie vanouds de tienduizend 

dingen genoemd, niet alleen maar naast elkaar staan, los van elkaar, zoals we 

gewend zijn ze te waarderen, maar dat ze tegelijk, op een onbegrijpelijke ma

nier, voor altijd met elkaar verbonden zijn. Het gaat niet om een abstract in

zicht maar om een heel concrete gebeurtenis. ( ••• ) In Felicia sterft haar voor

malige ik dat de dingen als het ene naast het andere onderscheidde. Ze wordt 

herboren in de lege baan van licht boven het water, bewogen en bewegingloos 

stil.1I4 

Berger gebruikt de in Allerzielen beschreven ervaring als uitgangspunt voor 

een filosofisch-theologisch betoog en gaat verder niet op de betekenis van 

De tienduizend dingen in. Zijn keuze voor juist Allerzielen is niettemin te

kenend voor het soort reactie dat dit gedeelte kan oproepen: zelfs de nuch
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terste en meest "ergocentrisch" ingestelde letterkundige moet tot zijn schrik 

constateren dat hij verwijderd raakt van de vertrouwde literatuur en dreigt 

te belanden op het gevaarlijk hellend vlak van mystiek en religie. Misschien 

verklaart dit iets van de afwijzing van Allerzielen door de Multatuliaan Stui

veling- - zijn reactie zou dan te vergelijken zijn met de wijze waarop de posi

tivistische handboekenschrijver Te Winkel geen raad wist met de in Zijn ogen 

hysterische Hadewijch. 

Een moeilijkheid in het geval van Maria Oermoût is dat zij zich niet door 

één religie liet inspireren. Bovendien is wel gesuggereerd dat zij een soort 

ingewijde in diverse Aziatische godsdiensten was. Zo typeerde de schrijver Tja

lie Robinson haar als: n( ••• ) iemand die in de geest van de Tao Teh King (en 

van de Panntsjatantra, de Gulistan, etc.) kon denken. Wie in Europa kan dat 

ook? ( ••• ) Terecht is dus ook van haar geschreven: 'She is a woman who 

knowsl' Een van de kortste en volmaaktste definities die ik van haar ken. 

Weten is iets heel anders dan 'kennis hebben'. Het includeert het intuItieve 

en door de tijd gevormde denken, en zoiets doe je alleen als je met grote in
5tensiteit leeft." 

Robinson was dan ook, veel sterker nog dan Nieuwenhuys, de mening toegedaan 

dat Maria Dermoût geen echte Nederlandse schrijfster was. Hij vreesde zelfs dat 
6

haar vele lezen haar van haar oosterse wortels zou vervreemdenl 

Van der Woude citeert twee jeugdbrieven van de schrijfster die tekenend zijn 

voor haar religieuze overtuiging, of beter: het ontbreken daarvan. In de eerste, 

uit 1907, schrijft ze aan een tante van haar - dan nog - aanstaande echtgenoot, 

dat ze niet consequent godsdienstig is opgevoed. Haar vader sprak niet over ge

loofszaken, haar (stief)moeder was theosofe: "Een werkelijke overtuiging heb 

ik niet, maar ik tracht 't mooie zoveel mogelijk te vinden in alles wat er is, 

en te begrijpen al 't goede dat er in elke godsdienst is.,,7Een opmerkelijk ec

lectische instelling, met andere woorden, die ze naar alle waarschijnlijkheid 

haar hele leven heeft behouden. 

In 1915 schreef ze dezelfde tante over haar behoefte haar eigen kinderen re

ligieus op te voeden: "Ik wist eigenlijk niet dat het leven en sterven van Je

zus een zo vertroostende, diepe betekenis had, want dit heb ik toch al wel in 

't leven gezien, dat alle goede wil en eigen goede voornemens zo machteloos 

zijn en dat 't juist wel 'Genade' is wat wij behoeven. Maar 't persoonlijke 

van God, dat kàn ik niet voelen, niet indenken, niet geloven. Weet u wat ik zo 

graag zou willen doen? Een Van de kinderen hier heeft zo'n bijzonder mooie 

plaat van Jezus als kind, zou u 't niet goed vinden dat aan de kinderen te ge

ven? Dan kunnen ze 't in hun kamertje hebben later en als ze 's morgens op
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staan 't eerste zien.,,8onwillekeurig denkt men hier aan "de drie meisjes in het 

roze" die Himpies vanuit zijn bed kon zien en die het kwaad van de andere drie 

meisjes verre van hem moesten houden. Maar belangrijker is de opmerking van de 

schrijfster dat ze niet in "het persoonlijke van God" kon geloven. Oe afwezig

heid van een persoonlijke God, voor wie de individuele mens belangrijker is dan 

een schelp, slak, steen of ster, is immers kenmerkend voor hear werk - en ze

ker voor De tienduizend dingen. Interessant is ook het opduiken van het woord 

"vertroostend"- een belangrijk begrip in haar oeuvre.Want niet alleen bij schel

pen wordt vertroosting gezocht (of een schelp vertroosting kan bieden vraagt 

mevrouw van Kleyntjes zich, zoels in het vorige hoofdstuk aen de orde kwam, af 

op p. 131). Het hele Allerzielen-gedeelte staat in het teken van het zoeken naar 

vertroosting, vertroosting voor leed dat mensen wordt berokkend door onbegrijpe

lijk, onaanvaardbaar onrecht; moord. Oit~aspect ven het leven weigert Felicia 

als iets vanzelfsprekends te beschouwen, als iets "dat erbij hoort". "Zij was 

niet een ziekelijke vrouwen zeker niet sentimenteel," staat op p. 288 te lezen, 

"maar zij zou altijd dat diep en brandend medelijden blijven voelen met wie ver

moord waren, zij kwam ert:gen in opstand, zij kon het niet aanvaarden, van haar 

zoon niet, en van niemand, toen niet, en AU niet, en in der eeuwigheid niet. 

Sterven wel! - iedereen moet 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 l,s niet goed dat de ene mens door de andere mens 

vermoord wordt." 

Oe wonderlijke ervaring op de in Allerzielen beschreven nacht heeft een be

vrijdende uitwerking, maar of hij leidt tot vertroosting blijft de vraag. Me

vrouw van Kleyntjes staat op "om opnieuw te proberen verder te ~even", slotwoor

den die duidelijk maken dat voor haar pijn geen definitief afdoende medicijn 

bestaat. 

Iemand die de macht tot vertroosting bezit is Boeddha, althans in het ver

haal Oe boeddharing via het medium van de door de hoofdfiguur gevonden ring. 

Een van Boeddha's bijzondere handhoudingen, leert deze figuur uit een boek, is 

die van "( ••• ) de Vertroosting - de rechterhand met de palm naar voren gekeerd, 

alle vingers, ook de duim, recht omhoog. tt (p. 345) Hij wordt zich bewust van 

de betekenis van dit begrip: "Hij, zich nauwelijks bewust van eigen en aller 

mensen tekort: hun scheidingen en eenzaamheid, hun falen, en smart en angst 

dat alles dat om vertroosting vraagt, wist op eenmaal hoe het is vertroost te 

worden. Hoe kon dat? Dat kon toch geen mens begrijpen?" (p. 345) 

Het oeuvre van Maria Dermoût bevat vele verwijzingen naar het boeddhisme, een 

religie waarin zij zich volgens haar biograaf grondig had verdiept.9 Ook voor 

http:omhoog.tt
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haar persoonlijk betekende de vertroosting veel: ,,( ••• ) ik vind nog altijd: een 

hand met een zakdoek die onze tranen droogt zo prettig, ja zelfs de laatste hand

houding van de Boeddha is die van de Vertroosting.!ONiettemin meen ik in het pos

tuum verschenen, onvoltooide werk Toetie een zekere impliciete kritiek op het 

boeddhisme te ontwaren. Het gaat om de passage waar de hoofdfiguur Toetie, een 

buitengewoon warme, liefdevolle vrouw, een kort gesprek voert met haar zoon Tsja

lie, die boeddhist is geworden. Toetie informeert naar het waarom van deze keu

ze: "Een christen is toch ook wel goed, of vind jij van niet? Zij hebben toch 

wel medelijden met elkaar, soms; hebben die anderen, die boeddhisten dat ook, 

medelijden met elkaar?" (p. 626) Tsjalie antwoordt dat v'Olgens zijn geloof medelijden 

"niet z6veel helpt", waarop zijn moeder hem in de rede valt: " 'Tsjalie, mede

lijden mee, helpt toch wel! Natuurlijk! Mee, samen, dat helpt toch!' 'Ik weet 

niet moeder,' zei de zoon, 'en wij mensen zijn niet dikwijls samen, alleen maar 

soms even misschien, maar meestal niet.' Nog meer ingespannen dan tevoren, haar 

gezicht donker, haar zwarte ogen bedroefd, de mond getrokken. 'Ach,' zei zij, 

en toen, 'ach ja, je hebt wel gelijk dat wij ,alleen••• maar zeg dat maar niet 

hardop, waarv66r eigenlij~, het doet zoveel verdriet om alleen te zijn hè Tsja

lie, en soms,' haar hele gezicht oplichtend in haar glimlach, 'soms even zijn 

wij toch niet alleen, als wij, als wij ••• ' Zij zweeg, verschrikt voor het grote 

woord liefhebben. Zij kwam dichterbij, vlakbij, tegen zijn stoel aan en legde 

haar handen om zijn hoofd en hield hem even vast, haar zoon van diep in de veer

tig, zijn haar werd al grijs, die boeddhist was en alleen. Ja•••" (P. 626/ 

627) 

Toetie moet in deze passage weliswaar het gelijk van haar zoon erkennen, maar 

het is een gelijk waar zij zich niet bij neer wenst te leggen - iets wat zij 

in de loop van haar verhaal op indrukwekkende wijze toont door tot steun van 

haar jongste zoon, die tmt gevangenisstraf is veroordeeld, naar Londen te rei 

zen en hem zes jaar lang te bezoeken wanneer dat kan. Toetie wil, misschien te

gen beter weten in, blijven geloven dat liefde en medelijden er wèl toe doen. 

De acceptatie van het leven zoals. het nu eenmaal is door haar boeddhistische 

zoon kan zij niet delen. 

Het lijdt geen twijfel dat Maria Dermoût in dit opzicht geheel achter haar 

personage stond: zowel uit Van der Woudes biografie als uit verklaringen van 

mensen die haar goed hebben gekend komt naar voren dat de zorg en liefde voor 

haar naasten haar boven alles gingen - ook boven haar schrijven. Met het boeddhis

tische principe dat de mens nu eenmaal alleen is en dat men dit moet aanvaarden 

heeft zij ongetwijfeld even weinig affiniteit gehad als Toetie. 

Mevrouw van Kleyntjes is in haar opstandigheid tegen iets wat inherent is 
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aan het leven verwant aan de bescheiden, zorgende maar onbuigzame Toetie. Ook 

zij heeft een zoon die de hardheid en onrechtvaardigheid van het universum, de 

onvolkomenheden van het bestaan beter kan accepteren dan zijzelf. "Ik zie na

tuurlijk goed en kwaad en probeer me op mijn manier aan het goede te houden, 

maar het oordelen vind ik moeilijk," schrijft Himpies in zijn laatste brief, 

vanaf Ceram, aan Felicia. "Zo ook onze belevenissen, het leven zelf zou ik zeg

gen, van alles tegelijk, zo lang en zo kort, zo goed en zo miserabel; moeten 

wij het maar niet aanvaarden zoals het komt zonder het teveel uit te willen zoe

ken." (p. 202) Postuum en in de verbeelding van zijn moeder drukt Himpies zich 

nog sterker uit: "Ik heb het u al zo dikwijls proberen uit te leggen, zoudt u 

niet eens 66n keer naar mij willen luisteren. Wij zijn nooit enkel en alleen 

vermoord, wij zijn ook altijd gesneuveld. Wordt nu niet boos, want zo is het, 

heus, het een-6n-het-ander, mijn lieve moeder!" (p. 294) 

Het een-én-het-ander: Himpies keert zich hiermee tegen het dualistische wes

terse denken (sterven versus vermoord worden, goed ver'sus kwaad) waarvan zijn 

moeder en zijn vriend Beertje (een man die, blijkens enkele typeringen op p. 

197, in uitersten denkt -op de dood van zijn vriend kan hij niet anders rea
" geren dan met "allervreselijkst" gevloek) vertegenwoordigers zijn. Kart nadat 

Himpies' "schim" zijn wijze woorden heeft gesproken is tiet Felicia gegeven 

niet meer in tegenstellingen te denken en de diepe verbondenheid tussen de 

"dingen", 'dieren en mensen te ervaren: "En toen waren er niet meer moordenaars 

en vermoorden. Het was zo wazig, het liep alles zo door elkaar in haar hoofd, 

dus toch het een-6n-het-ander, zoals haar zoon het wilde." (p. 296) Hierop 

volgt het overweldigende visioen waarin Allerzielen culmineert. Felicia ziet 

de tienduizend dingen (honderd keer "honderd dingen"): n( ••• ) naast elkaar, 

los van elkaar, elkaar rakende, hier en daar in elkaar vervloeiende, zonder 

ergens enige binding, en tegelijkertijd voor altijd met elkaar verbondeno •• 

Een verbondenheid die zij niet goed begreep; dat hoefde niet, het viel niet 

te begrijpen, haar voor een ogenblik gegeven om te aanschouwen boven het maan

verlichte water." (p. 297/298) 

Himpies is niet, zoals Toeties zoon Tà jalie', boeddhist geworden en ook verder 

bevat De tienduizend dingen geen verwijzingen naar deze religie. Een andere 

Aziatische godsdienst c.q. wereldbeschouwing doet zich evenwel al in de titel gel

den: het taoïsme. Het motto bij het boek luidt: "Wanneer de 'tienduizend din

gen' gezien zijn in hun eenheid, keren wij terug tot het begin en blijven waar 

wij altijd geweest zijn." Deze uitspraak is afkomstig van Ts'ên 5hên (715

770), een dichter uit de Tang-dynastie, een taoïst. 

Chinese religie speelt een' hoofärol in een ander werk van Maria Dermoût, 
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het verhaal Kwan Vins slang. In dit verhaal bezoekt een jonge Nederlandse vrouw, 

gekweld door grote zorgen en angsten, een Chinees tempeltje gewijd aan Kwan Vin. 

Hier heeft zij, tegen haar aanvankelijke verwachting in, een bevrijdende mystie

ke ervaring, die zowel woordelijk als inhoudelijk dUidelijke overeenkomsten ver
11toont met telicia's visioen: "Zij was zelf enigszins verbaasd; wat gebeurde 

er met haar? Toen wist zij het; zoals de slang, links rechts, maar bijna niet, 

zoals de wijzer van een weegschaal, rechts links, bijna in rust. Omdat links en 

rechts gelijk zwaar zijn: rechts links, goed en niet goed, zoals de grootmoeder 

ven de buren het gezegd had. Geluk ongeluk. Duisternis licht. Leven dood. Kwaad 

goed, links rechts. Tegengestelden, zij wegen even zwaar en even licht, er is 

een evenwicht. (nmet dat grote evenwicht als ondergrond reakte haar eigen leven 

ook in een soort evenwicht, stond e11es op eenmaal op zijn plaats: haar voelen 

en denken, haar uiterlijk ook, haar blondheid, de manier waarop zij liep, haar 

stem, haar onrust en overdrevenheid, en haar aangeboren zachtheid, en tegelijk 

ook de mensen, de dingen in haar leven, alles wat zij kende en liefhad, of 

vreesde, of haatte. En het moest zo zijnl Het stond ook alles met elkaar in ver

binding; zij begreep nie~goed hoe dat kon, en probeerde ook niet het verder 

door te denken." (p. 473/474) 

Ook deze vrouw kan na dit bevrijdende moment "opnieuw proberen verder te le

ven", al blijft zij realistisch: "Zij wist wel dat het geen oplossing was van 

de moeilijkheden - worden moeilijkheden wel opgelost, of gaan zij alleen voor

bij? - in een of andere vorm voorbij - 'kan nooit lang' waarschuwde de oude 

vrouw. Maar dat was niet zo erg, niet zo duister en verwarrend als het haar al 

tijd toegeschenen had. Op dat ogenblik daar voelde zij zich een eenvoudig mens 

met een licht hart, en zij.had vertrouwen. Het zou zo wel niet blijven, maar 

het kon dus zo zijn, dat was genoeg." (p. 474) 

Leo Vissers, die in zijn studie Het levensspoor van Tao in de verhalenbundel 

-De tienduizend dingen" van Maria DermoGt een interpretatie in taoIstisch licht 

van Maria Dermoûts meesterwerk geeft, ziet Kwan Vins slang zelfs als "een proto
12type van De tienduizend dingen", wat in mijn ogen te ver geat. Niettemin lijkt 

het ~aarschijnlijk dat de ervaringen van "de Jonge vrouw" en te1icia, die zich, 

zoals Vissers overtuigend aantoont, volgens eenzelfde patroon afWikkelen, terug

gaan op een ingrijpende belevenis van de schrijfster zelf. In het dagboek dat 
13zij bijhield in de periode 1954-195S wordt naar een dergelijke belevenis ver

wezen: "Heel gesprek over 'hierna' en of er een voortbestaan of een reIncarna

tie is? ik en weet 't niet, weet alleen (en dat in deze onzekere wereld een 

erg onzeker mens!) zekerlijk dat - zoals een enkele maal 'gegeven' wordt - as 

a grace - de perceptie van het Andere, de directe Aanschouwing van wat niet te 
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aanschouwen is - het tijdloze in tijd gevoeld - a onze stomme woordenl za ook 

tussen ons mensen deze ogenblikken kunnen zijn, voorbijgaan weer, maar dat is 

niet erg, want in werkelijkheid gaat niet voorbij," waarna de schrijfster enke

le regels aanhaalt uit psalm 68 (vers 14). Zou ~aria DermoOt haar "perceptie 

van het Andere" hebben beleefd in een Chinees tempeltje op Java, zoals "de 

jonge vrouw" uit haar verhaal? Dat de godin Kwan Yin, de Chinese beschermgodin 

van vrouwen en kinderen en als schenkster van "vertroosting" een tegenhangster 

van de westerse Maria;4voor de schrijfster een bijzondere betekenis had, blijkt 

uiteen dagboeknotitie van haar vriend Hans Warren: "Maria OermoOt is buiten

gewoon gesteld op een houten Chinese Kwan-Yin, van een soort zoals je dat nog

al eens in Indische inboedels ziet. Eind vorige eeuw gemaakt, stereotiep, ik 

vind het een onding. Er staat een vrijwel identiek exemplaar in de zaak van 

C. Ik vermoed dat Maria Oermoût haar Kwan-Yin heeft opgeladen met geheime 

kracht. Dan gelden mooi of lelijk, kunst of kitsch niet meer.1I15Waarschijnlijk 

overigens is het door Warren genoemde beeld hetzelfde dat achter de linkerschou

der van de schrijfster staat op de ooit voor ~ gemaakte foto die is gerepro

duceerd op pagina 45 van pet sch~ijversprentenboek. 

Beekman 	wijst op het belang van de notie van teaengestelden zoals die is 

16
verwoord in Kwan Vins slang. Oe tegengestelden lijken een moment met elkaar 

"in verbinding" te.staan, iets onbegrijpelijks. Dit paradoxale. gegeven is scher

per verwoord in Allerzielen ("zonder enige binding en tegelijkertijd voor al 

tiJd met elkaar verbonden"), terwiJl ook in de dagboekaantekaning paradoxale 

formuleringen worden gebruikt ("de directe Aanschouwing van wat niet te aan

schouwen is", "het tijdloze in tijd gev~eld"). Deze paradoxen nu lijken recht

streeks afkomsti.g wit de taoIstische denkwereld. Kristofer Schipper wijst er 

in zijn standaardwerk over het taoIeme op, dat veel van de spreuken uit de 

Oaode ,jing (Dok vaak geschreven als Tao Teh King of Taa-te-ching),. veruit de 
. 	 17

bekendste taoIstische tekst, paradoxen zijn. Deze ook in andere taoIstische 

werken nagevolgde stijlfiguur heeft volgens hem in de eerste plaats het didac

tische doel de lezer"te behoeden voor iedere vorm van vooroordeel".18Tevens 

vermoedt hij een diepere bedoeling: "Maar men zou zich ook kunnen afvragen of 

die paradDxen niet aok een andere, boven de retoriek uitgaande betekenis heb

ben, door ons voortdurend 	te verwijzen naar een andere dimensie, die ons ge

wone verstand en onze normale gedachten te boven gaat. Is het mogelijk dat de 

Daode .1in9 door Zijn stijlvorm ons in het algemeen iets wil zeggen over de te

genstelling tussen ons bewustzijn en dat wat in ons onkenbaar is, terwijl toch 

beide in ons lichaam met elkaar verbonden zijn?,,19 

Bij het lezen van deze waarden ziet men in gedachten Maria Dermoût met een 
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minzame glimlach om de mond instemmend knikken. "Verwijzen naar een andere dimen

sie"die ons gewone verstand en onze normale gedachten te boven gaat" - is dat 

niet precies wat in Allerzielen gebeurt? Paradoxen en paradoxale situaties in 

de ruimere zin des woords zijn overigens in allerlei vormen in de roman aanwe

zig. Zo wordt Himpies tijdens de expeditie op Ceram vereerd en in de watten ge

legd door een kettingganger, een massamoordenaar, die zijn uiterste best doet om 

hem het leven te redden nadat hij door de Alfoeren beschoten is. Za is de pro

fessor niet rijk maar tegelijk (in geestelijke zin) schatrijk. 

Bij lezing van Schippers boek stuit ook de mystiek niet onderlegde op interes

sante raakpunten tussen d~ taoIstische denkwereld en De tienduizend dingen ("de 

tienduizend dingen lt duikt als begrip geregeld op in taoIstische teksten en bete
20·kent zoveel als: de hele schepping in haar verscheidenheid ). Ervaringen als die 

uit Allerzielen blijken in taoIstische literatuur te zijn beschreven. Schipper ci 

teert bijvoorbeeld deze regels uit de Zhuangzi: "Als zien en horen met het inner

lijke communiceren,/ En de verstandelijke kennis naar buiten is verbannen,/ Ko

men de goden in je wonen,/ Zoveel te meer de mensen./ Dit heet: de transformatie 
21 van de Tienduizend dingen"~" Met de "transformatie" wordt bedoeld: het samenkomen, 

het één-worden - precies dus dat wat mevrouw van Kleyntjes ervaart. Schipper wijst 

er overigens op dat het taorsme, in tegenstelling tot andere religies, maar een 

betrekkelijke waarde toekent aan mystieke ervaringen: "Voor het taoIsme is de be

langrijkè vraag: 'En daarna?,,,22Deze nuchtere instelling is zowel terug te vinden 

in Allerzielen, waar mevrouw van Kleyntjes, na haar overweldigende visioen, een 

kopje koffie gaat drinken "om opnieuw te proberen verder te leven" als in ~ 

Yins slang. 

De'eeuwige kringloop van de natuur is een'allesbepalende factor in het taoIsti 

sche wereldbeeld. 23De tienduizend dingen is doortrokken van 'dit - overigens al 

gemeen Aziatische - cyclische denken. Het is niet moeilijk van dit door diverse 
24auteurs benadrukte feit concrete voorbeelden te vinden. Zo lezen we op pagina 

153: "Zij dacht, nooit eerder had zij dat gedacht - in het licht en het geruis 

en de kleine beweging van de prauw - herhalingen, niets dan herhalingen, aan el 

kaar vastgeklonken. Altijd weer een dochter met een zoontje, en een man die dood

gaat of weggaat - adieu, vaarwel - en altijd weer opnieuw hetzelfde, en weer op

nieuw en nog eens weer." 

Mevrouw van Kleyntjes ervaart moord als een inbreuk op de wetten van het 


leven en houdt mede daarom haar dodenherdenkingen. In het taoIsme speelt niet 


alleen het herdenken van de daden een grote rol, maar is bovendien een speciale 


plaats ingeruimd voor hen die zijn vermoord of zich van het leven hebben be


roofd. 25 Bij hen is de eeuwige kringloop verstoord en hun zielen kunnen niet 
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toetreden tot de rangen der voorouders. Deze wrokkende, dolende zielen vragen der

halve bijzondere zorg. Bovendien is men bang voor hun wraak: ze zoeken naar 

vervangers en willen daarom mensen doden. Zulke gevaarlijke zielen zijn ons uit 

De tienduizend dingen niet onbekend: de drie meisjes en de posthouder~ die als 

spoken langs de "tuinen" zwerven, moeten tot deze categorie worden gerekend. 

Maar hoe verleidelijk het ook is Maria Dermoût hier opnieuw op een taoïstische 

gedachtengang te betrappen, uiterste voorzichtigheid is geboden: tenslotte spe

len gevaarlijke, wraakzuchtige geesten ook in het "bijgeloof" van de Indonesi
26sche bevolking een prominente rol•. Een in het verband van dit boekje veelbete

kenend geval hoorde ik eens uit de mond van fernand de Willigen, de echtgenoot 

van de schrijfster Seb Vuyk. Hij vertelde dat hij en zijn familie op Ambon op 

de tuin van de posthouder hadden gewoond. In zijn familie was men niet bijgelo

vig, maar verder durfde naar zijn zeggen geen der eilandbewoners zich op de 

tuin te vestigen: iedereen was bang voor het spook. 

Een laatste mogelijke overeenkomst tussen de taoïstische denkwereld en Q! 

tienduizend dingen is te vinden in de plaats van "de" vrouw. De taoïstische the

logie blijkt sterk matria.t'chaal ingesteld en "het vrouwelijke" als belangrijker 

te beschouwen dan "het mannelijke".27Hoewel vrouwen in de Chinese samenleving 

niet hoger in aanzien staan dan in de westerse, is dat in het religieuze denken 

wel het geval. "Het lichaam van Tao" in mythische zin is steeds moeder en dAn 

kind. Mannen en vaders spelen geen rol. 

Ook de Kleyntjes-gedeelten uit De tienduizend dingen worden door een "matri 

archaat" bepaald; steeds zijn het vrouwen (de grootmoeder, Felicia) die Kleyn

tjes leiden. Mannen zijn gestorven (de grootmoeder werd "al gauw" weduwe) of weg

gelopen (felicia's "vreemdeling in een hotel", die zijn zoon zelfs nooit heeft 

gezien). Alles draait om de verhouding moeder-kind, de vaders zijn van geen be

tekenis. En is het kind eenmaal opgegroeid tot een volwassen man, dan komt aan 

zijn leven abrupt een einde ••• 

Ik sprak van een mogelijke overeenkomst: het laatste geval is een parallel 

die mij, taoïstisch leek, onmiddellijk opviel, maar die misschien niets te be

duiden heeft en louter op toeval berust. Wat wist Maria Dermoût van het taoïs

me? Meer dan de doorsnee-belangstellende in oosterse religie - zoveel is duide

lijk. Maar hoe ver haar kennis strekte en uit welke bronnen (geschreven of an

derssoortig) ze afkomstig ~as, valt niet of nauwelijks te-achterhalen.28Zelfs 

in haar dagboek rept ze er niet over. 

Er is kortom in De tienduizend dingen veel te vinden dat de lezer van westerse 


literatuur niet dagelijks op zijn weg treft. In het vorige hoofdstuk kwam de 
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rol van bovennatuurlijke krachten en bezielde voorwerpen al uitvoerig aan de 

orde. Maria Dermoût moet een vanzelfsprekende vertrouwdheid met het Indonesi

sche volksgeloof hebben gehad, wat gezien haar achtergrond ook verre van verba

zingwekkend is.29Daarnaast moeten de wat rommelige godsdienstige opvoeding waar

aan zij in haar brief uit 1907 refereerde en het dientengevolge ontbreken van 

een vaste overtuiging haar ertoe hebben gebracht zich te verdiepen in de reli 

gies van Azië. Uit elk geloof (naast boeddhisme en taoïsme sprak ook het hin

doeIsme haar aan, getuige de verhalenbundel De kist) "nam" zij wat zij van waar

de achtte of herkende. 
. 30

Dit eclectisme - volgens Beekman typisch Indonesisch ~ maakt het vaak moei

lijk te onderscheiden wat waarvaRdaan komt. Ik noemde al de wraakzuchtige, rond

spokende zielen van vermoorden, die zowel uit het taoïsme als het Indonesische 

volksgeloof kunnen stammen. Iets soortgelijks geldt voor de uiterst negatieve 

rol van de begeerte in De tienduizend dingen die ik in het vorige hoofdstuk sig

naleerde. Er is veel voor te zeggen Dm hier te denken aan eeR boeddhistische in

vloed. Het boeddhisme schrijft namelijk alle lijden in de wereld toe aan begeer

te en onwetendheid. 310f moeten we dichter bij huis blijven en ons realiseren 
\J 

dat het christendom aan begeerte (zowel in de materiële als de erotische zin) 

een nauwelijks gunstiger betekenis toekent? Tenslotte was Maria Dermoût ook 

met het christendom vertrouwd: xe woonde als schoolmeisje vier jaar in bij een 

Haarlems domineesgezin en haar echtgenoot stamde uit eeR geslacht van predikan

ten. En zelfs het zo on-westerse De tienduizend dingen bevat enkele openlijke 

toespelingen;·op.. de Bijbel (bijvoorbeeld op pagina 138, Illaar de kleine Felicia 

van haar kindermeid Suzanna psalm 104 in het Maleis leert reCiteren). 

Het zou onverstandig zijn Maria Dermoûts westerse kant te veronachtzamen. 

Uit wat zij aan Hans Warren vertelde, blijkt dat ze van jongs af vertrouwd was 

met Europese literatuur: "Ze verstopte zich in de ficusboom om sprookjes te 

lezen, liet ieder maar roepen. De herberg in het Spessartgebergte van Hauff, 

Andersen. Ze huilde bittere tranen om het verhaal van de zeemeermin, dat zoiets 
32

kon en mocht.tI'Tijdens haar in Nederland doorgebrachte middelbare schooljaren 

maakte ze kennis met onder meer de klassieken, de Tachtigers, Ibsen en D'Annun

zio. In haar dagboek uit de jaren Vijftig, dat voor een groot deel bestaat uit 

notities over en citaten uit haar lectuur, domineert de westerse letterkunde 

vrijwel absoluut. Maria Dermoût las als een bezetene, met een buitengewone 

persoonlijke betrokkenheid en voortdurend op zoek naar formuleringen die haar 

levensgevoel dekten. Ik geef een kleine opsomming Van de auteurs die worden 

genoemd, besproken of (soms in extenso) geciteerd: Rilke, Pound, Ortega y Gas

set, Wang Chi-ên, Couperus, Vasalis, Vestdijk, Henry James, faulkner, Auden, 
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Veats, Marsman, T.E. Lawrence (of Arabia, G.H.), de marquise De Custine, Chateau

briand, Juvenalis, Mohammed Iqbal, Emily Dickinson, Shakespeare, Novalis, de 

Bijbel, Emerson, Burton, Somerset Maugham, E.M. Forster, Hans Andreus, Bergson, 

St.-Exupáry, Matsuo Batho, Blake, A. Roland Holst, Van der Graft, Marian Moore, 

T.S. Eliot, Theresia van Avila, Gide, Tennyson, Terborgh, Jan Luyken, Rihaku, 

Keats, Bloem, Camus, James Agate, Jean Moráas, Sainte-Beuve, Boutens, Paul Valé

ry, Franciscus van Assisi, de Mahabharata, Goethe en Werumeus 8uning. Het meest 

aangehaald worden Auden, Eliot, Pounden Veats, haar lievelingsdichters. Men zal 

zich na het zien van dit rijtje in elk geval kunnen voorstellen waarom Tjalie 

Robinson zo bang was dat Zijn vriendin haar Indische identiteit zou verlie

zen! 

Maria DermoQt wist dan ook niet zo zeker of zij wel een "oosterlinge" was, ge

tuige de volgende passage uit haar dagboek: "Moet Tsjalie schrijven••• beste 

Tsjalie neen! - neen! - Wij Zijn t6ch Westerlingen, de tragische zoals Veats 

zegt. Niet de Oosterlingen zijn tragisch (;) voor ons zijn ergens de 10.000 din

gen in hun gelijkheid niet waar. Zelfs al heb je rt eens tbeleefd' menen te be

leven, ft was in wezen (~oor mij onleesbaar woord, G.H.) vandaar dat 't steentje 

een kind had, het bordje uit Ceram 'SChrokt van vergift, de Harpe Amoret, het 

dubbelde Venushartje - ja! - de doorzichtige Nautilus en een geheime Verte •• zij 

waren z6 gaaf en glanzend en schoner dan de mens denkt. Maar toch neen! De pro

fessor is meer w~ard dan het besaantje, ons menselijk tekort, ons lijden meer 

dan een volmaaktheid." 

Een fascinerend citaat, omdat Maria Oermoût zich lijkt te keren tegen de strek

king van De tienduizend dingen zoals zij die zelf verwoordde! In plaats van te 

spreken over "de mens dus niet als middelpunt van de schepping" en "hij is niet 

meer, ook niet minder ( ••• ) dan wat wij als niet levend, niet bezield hebben le

ren beschouwen" verklaart zij hier uitdrukkelijk dat voor haar ("ons") "de 10.000 

dingen in hun gelijkheid niet waar lt zijn en zegt zij duidelijk: "de professor 

is meer waard dan het besaantje". Waar is de oosterse berusting gebleven? "Ons 

menselijk tekort, ons lijden (iS) meer (waard) dan een volmaaktheid": christelij 

ker kan het niet. 

Niet alleen Felicia van Kleyntjes kon niet berusten in het grote onrecht, het 

nodeloze leed in de wereld: haar geestelijke moeder kon het evenmin. De toon van 

haar dagboek is vaak zeer geëmotioneerd. Steeds weer komt naar voren hoe de 

schrijfster in gevecht is met haar verdriet en hoeveel pijn de vreselijke erva

ringen uit haar leven (met name de dood van haar zoon in een Japans concentratie

kamp) haar nog bezorgen. Maar al te goed beseft men waarom zij zo'n grote waarde 

hechtte aan de vertroosting••• 
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In het eerste hoofdstuk van dit boekje betoogde ik dat de zeer natuurlijk aan

doende, "orale" Indische toon van Maria OermoOt haar hoogstpersoonlijke, waar

schijnlijk met veel zwoegen tot stand gebrachte creatie is. Ik denk dat hetzelfde 

geldt voor de levensbeschouwing die uit Oe tienduizend dingen naar voren komt. 

De schrijfster lijkt geen definitieve antwoorden te hebben gevonden, haar filo

sofie verkeert in een wankel, maar daardoor dynamisch en levendig evenwicht. 

Vermoedelijk heeft het gevoel voortdurend te balanceren en nergens "uit" te zijn 

haar mede de uitspraak ingeblazen dat er bij haar "geen bedoeling" was met het 

schrijven van Oe tienduizend dingen. 

Intussen heeft deze speciale vorm van onzekerheid een gunstige invloed gehad 

op de overtuigingskracht van de roman. Maria OerrnoOt stond open voor invloeden 

van talloze auteurs, van vele geestelijke stromingen, van "twee werelden".en 

heeft die stuk voor stuk op uiterst persoonlijke wijze verwerkt. Hadden zij en 

haar hoofdpersoon felicia van Kleyntjes een vast, monolitisch wereldbeeld gehad, 

dan zou De tienduizend dingen niet zo'n aangrijpend en fascinerend boek zijn 

geworden. felicia kan niet terugvallen op religieuze zekerheden om haar bittere 

verdriet te stillen. Haar visioenen worden gepresenteerd als voorstellingen die 

zij zelf oproept, niet als openbaringen. "Het vaste geloof van haàr grootmoeder 

bezat zij niet," lezen we op pagina 288. En: "Er zijn er die zeggen van: zien, 

met ogen zien, met oren horen; van weten, het bovenzintuiglijke zekere weten; 

niets van dat alles was haar gegeven - nooit, niet eenmaal - zij ontmoette hem 

zelfs niet meer in een droom." 

In Maria DerrnoOts werk is niets te vinden van qe onaantastbare zekerheid die 

westerse bekeerden tot de oosterse wijsheid (van Boeddha, yoga, Baghwan, Maha

rishi Mahesh Yogi of wie dan ook) vaak zo onuitstaanbaar maakt. Dogmatici kun

nen nu eenmaal niet ontroeren, twijfelaars met een oprecht, groot verdriet (zo

als felicia van Kleyntjea) daarentegen kunnen compassie oproepen en vermeende 

zekerheden aan het wankelen brengen. Ze hebben iedereen wat te zeggen omdat ie

der mens, vroeger of later, geconfronteerd wordt met groot verdriet. 

Maria OerrnoOt wordt wel beschouwd als de meest "Indische" van de Nede'rlands

Indische auteurs. Maar hoezeer haar werk ook wortelt in het land waar zij in

tens van hield, hoe typisch Indisch haar taalgebruik ook is (al blijft het op

merkelijk dat zij zich, in tegenstelling tot vrijwel al haar soortgenoten, moei

teloos zonder woordenlijstje met Maleise begrippen laat lezen!), en hoezeer zij 

zich ook heeft verdiept in het oosterse denken, haar thematiek is bij uitstek 

universeel. Wie zoekt niet naar vertroosting, naar een manier om het onaanvaard

http:werelden".en
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bare te kunnen aanvaarden? Indisch of Nederlands, oosters of westers zijn in 

dat licht onbetekenende verschillen geworden. De vraag of De tienduizend din

gen een oosterse vertelling is dan wel een westerse roman kan wellicht ook niet 

beter worden beantwoord dan met Himpies' wijze woorden: het aen-~n-het-ander. 




