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Hoofstuk 1 
 

1.1 Die titel 

 

Die woord ‘sleuteloog’ kom nie as sodanig voor in ’n Nederlandse woordeboek soos Van 

Dale (1984) nie. Daar kan dus afgelei word dat Hella Haasse deur die keuse van so ’n 

nuutskepping as titel ’n bepaalde netwerk van betekenisse aan die leser wil deurgee en 

dat dit as ‘t ware ’n sleutel wil bied vir die manier waarop Hella Haasse se roman benader 

kan word.  

 

Daar kan wel afgelei word waarop die titel moontlik dui. In die eerste plek kan die woord 

oog in kombinasie met sleutel ’n aanduiding gee dat die oog ’n sleutelgegewe sou kon 

wees in die roman. Die woord ‘oog’ roep veral perspektief of fokalisasie op: dit kan 

daarop dui dat gekyk word deur ’n spesifieke individu of groep, soos inderdaad die geval 

is met die hoofkarakter en ek-verteller in Sleuteloog, Herma, wat bykans deurentyd aan 

die woord is én haar perspektiewe op haar eie verlede (en hede) gee. Die klem val na 

aanleiding hiervan in hierdie tesis onder meer op die vertelling (narratief) en die effek 

daarvan op die manier waarop daar gekyk word (perspektief). Die omgekeerde word ook 

ondersoek, naamlik die effek wat die perspektief op die narratief het. Sleutelwoorde is 

narratief, verhaal, storie, perspektief, konstruksie en die werklikheid. 

 

Indien ‘sleuteloog’ as sinoniem beskou word met ‘sleutelgat’ kan dit tweedens met ’n 

gedeeltelike of beperkte visie van die ander kant te doen hê – slegs ’n gedeelte van die 

geheel is sigbaar van die een kant af. Dit hang ook af vanuit watter invalshoek jy die toe 

kamer bekyk, want ’n mens kan jou immers só posisioneer dat jy na links, regs, bo of 

onder deur die sleutelgat kyk. ’n Mens kry dus verskillende perspektiewe op dieselfde 

saak. Wanneer jy die sleutel van die deur in die hande kry, kan jy egter die deur oopsluit 

en die volle prentjie sien. ’n Bepaalde subjektiewe (eensydige?) fokus of perspektief 

word in der waarheid aangetref in Sleuteloog. Die leser kry hier te doen met iemand se 

blik op iets – in hierdie geval spesifiek Herma se perspektief op haar eie en ander 
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karakters se lewens binne die ruimtes van onder meer Nederlands-Indië (Indonesië) en 

Nederland.  

 

Dit lei derdens tot ’n verdere aspek wat ondersoek word, naamlik die perspektief van ’n 

Europeër op die Indonesiese ‘ander’. Veral wanneer ’n mens na ander mense kyk, is jy 

eintlik besig om deur ’n sleutelgat te kyk, want jy kan nooit weet presies wat in hulle 

gedagtes of lewens aangaan nie. Dwarsdeur Herma se narratief oor Dee Mijers word sy 

bewus gemaak van die feit dat sy eintlik deur ’n sleutelgat, dit wil sê vanuit ’n spesifieke 

invalshoek, na Dee gekyk het. Wanneer sy jare daarna vir Bart Moorland van Dee vertel, 

kyk sy vanuit ’n ander perspektief na Dee as vantevore. Die narratief oor Dee wat op ’n 

sekere stadium in Herma se gedagtewêreld was, lyk nou anders. Die blik wat sy 

terugskouend op Dee se lewe werp, het ’n effek op die narratief wat sy oor Dee se lewe 

‘vertel’. Die feit dat Dee later jare haar naam verander na Mila en doelbewus kies vir haar 

moeder se identiteit sluit hierby aan. Daar word ook in hierdie studie vlugtig ingegaan op 

naamgewing en die manier waarop dit aansluit by die koloniale/postkoloniale perspektief. 

 

In die vierde plek kan afgelei word dat ’n juiste sleutel moontlik gesoek word om in ’n 

bepaalde ‘oog’ of gat te pas, in aansluiting by die gebeure in die roman. Die verteller sê 

pertinent dat sy die sleutel kwyt is van die swart ebbehoutkis waarin al die relieke van 

Indonesië bewaar word, naamlik die “brieven, documenten en foto’s” (Haasse, 2002:9 – 

voortaan word slegs die bladsynommers aangedui ten opsigte van hierdie roman.) Soos in 

’n refrein herhaal die verteller dwarsdeur die roman die woorde dat sekere dokumente of 

foto’s hulle in die kis bevind. Uiteindelik blyk egter dat die kis al die tyd leeg was. Dit 

kan impliseer dat sy haar perspektief op die verlede kwyt is en sluit aan by die maniere 

waarop Haasse se werk inspeel op die teoretisering gekoppel met die historiografiese en 

metafiksionele. In die roman is sprake van korrespondensie tussen B.J. Moorland en die 

ek-spreker, van koerantargiewe (183), ens., maar boweal van die gebrekkige oorblyfsels 

van die verlede en die onmoontlikheid daarvan dat navorsers agterna by die destydse 

‘waarheid’ kan uitkom.  
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Hierdie verklaring van die titel hou verband met die kernbetekenis van ‘oog’ soos 

vyfdens verklaar op p. 118, naamlik dat dit die agterste gedeelte van die “grote, 

decoratieve sleutel” tot die besonderse antieke kis is wat Herma se vader op “een van zijn 

dienstreizen, ergens in de binnenlanden van Sumatra” ruil vir ’n “hutkoffer met beugels 

en zinkvoering” wat die assistent-distrikshoof benodig vir sy “pelgrimage naar Mekka” 

(117), ’n ideaal wat (soos later blyk met betrekking tot Non) met groot opofferinge 

gepaard gaan. Om die kis oop te sluit, moes Herma destyds “kracht zetten, en dus hard 

knijpen in het ‘oog’ van de sleutel” – sy moes dus toe al heelwat moeite doen om die slot 

oop te kry.  

 

Hierdie deel van die sleutel bestaan uit die “verstrengelde lijnen” (10) van ornamentele 

Arabiese letters wat ’n kort spreuk vorm. Die woord ‘sleuteloog’ gebruik Bart Moorland 

spesifiek as hy ’n uitleg gee van wat hierdie verkorte sitaat, waarskynlik uit die werk van 

die mistieke Persiese prosaïs Farid al-Din Attar, ongeveer beteken. Dit vat ’n prominente 

tema van Sleuteloog saam: “Al wat je ooit zag of hoorde, al wat je dacht te weten, is niet 

meer dat, maar anders” (191-192). Die sleutel hoort by die kis wat vir Herma simbolies 

word van Nederlands-Indië, en waarin die meeste relieke wat sy met haar verblyf daar 

verbind, volgens haar bewaar word. Dit is uiteraard veelseggend dat die aanhaling juis op 

hierdie sleutel staan. In hoofstuk 4 word onder meer nagegaan hoe die skrywer dié tema 

oordra. Hierdie onkenbaarheid van die verlede sluit aan by die onkenbaarheid van die 

‘ander’, wat uitmond in die vraag: “Wat bezielde Dee?” (185).  

 

Die ‘verhaal’ sluit af met die verbrand van ’n paar aantekeninge wat Moorland volgens 

die ek-verteller tog nie sou verstaan nie, met ’n verwysing na onverwoordbare gevoelens 

(190) en ’n leë kis (191). Die hele briefwisseling loop uit op niks meer nie as ’n enkele 

voetnoot (183) vir Moorland. Hieragter sit die skrywer Hella Haasse egter as ordenende 

instansie wat wel die genoemde gevoelens verwoord en heelwat los drade netjies afbind. 

Dit vestig die aandag op die vertelsituasie in die roman en die mate waarin dit aansluit by 

die historiografiese metafiksie. Op die vertelsituasie word vervolgens kortliks ingegaan. 
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1.2 Die vertelsituasie 

Oor haar skrywerskap beweer Hella Haasse (in Blom 2002):  

 

Het schrijven is nauw verbonden met het feit dat waarnemen zo belangrijk voor me is. Een 

voortdurende stroom van waarnemingen en impulsen uit de wereld om me heen komt op 

me af. Ik besta pas als ik daar iets mee gedaan heb, als ik dat onder woorden heb gebracht. 

Het zou een voortdurend knagend gevoel geven als ik niets zou doen met wat me gegeven 

wordt.  

 

Waarneminge en perspektiewe is inderdaad van groot belang in Sleuteloog. 

 

Gebeurtenisse word altyd vanuit ’n bepaalde visie weergegee (vgl. Bal, 1978:104). Dié 

roman word spesifiek aangebied in die vorm van ’n ek-vertelling. Hoewel daar volgens 

Genette en Bal (sien Bal 1978:113, 123-124) in beginsel geen verskil bestaan tussen ’n 

sogenaamde eerste- en derdepersoonsverteller nie, geld in hierdie geval in ’n besondere 

mate wel dat die leser geneig is om die perspektief waarmee hy die meeste te doen kry, te 

bevoordeel. Daarby beskou Mieke Bal (1978:118) fokalisasie as “het belangrijkste, meest 

indringende en meest subtiele manipulatiemiddel” (manipulasie veral in die sin van 

bewerking – 1978:55). 

 

Die leser kry hier te make met ’n vermenging van ’n ek-vertelling, ’n briefroman en ’n 

vorm van raamvertelling. Sleuteloog begin soos ’n briefroman. Dit herinner aan Haasse 

se fassinasie met die bekende briefroman van Laclos, naamlik Les liaisons dangereuses 

(1782), wat aanleiding gegee het tot haar briefroman Een gevaarlijke verhouding of 

Daal-en-Bergse brieven (1976) waarin sy Laclos se roman verder voer. Ook Mevrouw 

Bentinck of onverenigbaarheid van karakter (1978) en De groten der aarde of Bentinck 

tegen Bentinck (1981) is gebaseer op briewe, maar dan van werklike persone.  

 

In Sleuteloog vorm die briewe tussen Herma Warner (haar “meisjesnaam” – 6) of mev. 

Tadema en B.J. Moorland egter slegs ’n soort raamvertelling (5-6, 15, 159-161, 167-168, 

181-183, 191-192), aangesien dit afgewissel word met reaksies van die ek-spreker of die 
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verder voer van die hoofverhaal wat sonder hoofstukindelings aangebied word en die 

grootste deel van die roman beslaan (17-158).  

 

Buiten vir die perspektief van Moorland kry die leser hoofsaaklik te doen met die 

fokalisasie van die ek-spreker deur wie se oë die meeste gebeure gefilter word. By ’n ek-

vertelling geld ook (soos in sogenaamde ouktoriële en derdepersoons- of personale 

romans) dat daar ’n eksterne vertelinstansie is wat as ’t ware buite die gebeure staan, en 

’n interne verteller of spreker wat betrokke is by die gebeure, maar die naam van die 

instansies (hier Herma Tadema, née Warner) is dieselfde. Stanzel (1976:25-33) se 

onderskeid by ’n ek-vertelling tussen ’n vertellende en belewende ek herinner hieraan.  

 

In die briewe is Bart Moorland die spreker/verteller en sy perspektief vanuit die 

‘romanhede’ word gegee. Dieselfde geld vir die gedeeltes waar Herma aan die woord is. 

Sy is ’n afgetrede akademikus en ’n weduwee wat op die punt staan om na ’n tehuis vir 

bejaardes te gaan. Sy gee haar perspektief op die gebeure in die verlede en die mense wat 

haar lewe en perspektiewe help vorm het. Die grootste gedeelte van hierdie vertelling 

(wat die grootste gedeelte van die roman beslaan) word in die indirekte rede gegee, met 

hier en daar brokkies direkte rede as aanhalings van gesprekke wat Herma bygebly het. 

Oor die hede praat sy in die teenwoordige tyd en ten opsigte van die verlede word die 

imperfektum meestal gebruik. 

 

Daarnaas word egter mettertyd in die roman toenemend gedeeltes in die teenwoordige tyd 

aangetref, met meer stukkies direkte rede, byvoorbeeld op pp. 65-67, 80-83, 85-89, 94-

95, 96-99, 112-115, 123-125, 127-128 (waar dit oorgaan na imperfektum); 134-137, 145-

147, 149-152 en173-176 (met nog ’n oorgang na die imperfektum ten slotte). In hierdie 

ingebedde tekste is die betrokke karakters die sprekers en fokalisators. Dit impliseer dat 

die ouer Herma se herinneringe vir haar só aktueel en só ’n werklikheid word, dat sy in 

haar gedagtes as ’t ware teruggryp en weer die jong Herma (as interne stem) word met 

haar destydse perspektief op sake. Tog is die leser deurentyd daarvan bewus dat dit tog 

afkomstig is van die ouer Herma. ’n Wisselwerking tussen die Herma van die hede en die 

verlede word op hierdie manier subtiel geïmpliseer. 
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Hierdie vertelsituasie beteken dat, buiten vir die briewe en die nogal spaarsame gebruik 

van die direkte rede, die leser die meeste van die gebeure gefilter kry deur Herma se 

fokalisasie. In hierdie studie word daar ondersoek of die ek-vertelling meebring dat daar 

’n subjektiewe en moontlik eensydige perspektief op sake is. Iets wat dit kan teenwerk, is 

gedeeltes waarin ander karakters die fokalisators is, byvoorbeeld wanneer Herma verwys 

na Dee se dagboekinskrywings wat sy ontdek het: “Het was die mimicry, die 

kameleonhouding, waar zij zo de pest aan had! Ik hoefde toch niet zo angstvallig mijn 

best te doen, als kind van echte totoks kon mij immers niets gebeuren! Dat ik altjid haloes 

wilde zijn, beleefd, bescheiden, beschouwde zij als pure aanstellerij” (133). Al het ’n 

mens nie hier te doen met direkte rede nie – dit speel in Herma se gedagtes af – is Dee se 

blik op sake hier prominent deel van die gedeelde fokalisasie. Fokalisasie speel dus ’n 

uiters belangrike rol in hierdie roman en daar sal nagegaan word wat die outeur daarmee 

wil bereik. 

 
1.3 Die fabel en die sujet 

 

Aangesien die leser hier hoofsaaklik te doen kry met herinneringe en gedagtepraat (nie 

soseer monologue intérieur nie, want ordening in die vorm van ’n logiese, gekonstrueerde 

betoog met punktuasie kom voor) word die romangebeure grootliks achronologies 

aangebied. Tog kan in die algemeen ’n progressie in die tyd aangedui word, wat 

meebring dat die fabel nie so ver staan van die sujet nie. 

 

Die roman open met ’n brief deur die joernalis Bart Moorland, waarin hy vir Herma vra 

na inligting oor haar vriendin Dee Mijers, oftewel Mila Wychinska. Dit dien as motoriese 

moment wat die res van die gebeure aan die gang sit, soos aangedui op p. 7: “Zonder die 

brief zou ik er nooit aan begonnen zijn”. Vervolgens ’n kort weergawe van die fabel wat 

ten grondslag lê aan die roman: 

 

Jonas Muntingh, ’n koopman in diens van die Verenigde Oost-Indische Compagnie, trou 

in die sewentiende eeu met “een vrouw van het land” (17). Die afstammelinge van die 
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Muntinghs word baie welvarend. In die negentiende eeu trou die enigste erfgenaam van 

die Muntingh-landgoed Pakembangan, halfpad tussen Batavia en Buitenzorg, met ’n telg 

uit die adellike Franse geslag, Lamornie de Pourthié. Hulle het twee dogters, Louise en 

Adèle. Louise word gedwing om met ’n “volbloed Nederlander” (64) te trou sodat hy 

Pakembangan kan bestuur. Dit is ’n baie ongelukkige huwelik en ná Louise se dood is 

daar selfs gerugte dat hy haar vermoor het (67). Wanneer die ander suster, Adèle (mevrou 

Mijers) se man sterf, gaan woon sy en haar kinders, Louis en Aimée (Non), in die Oud-

Indiese huis waar die Muntingh-afstammelinge aan die begin van die negentiende eeu 

gebly het. Louis Mijers (Adèle se seun en enigste manlike nakomeling van die geslag 

Muntingh) is veronderstel om Pakembangan te erf, maar die wewenaar van Louise kry 

beheer daaroor, tot mevrou Mijers, Louis en Non se ontsteltenis. 

  

Herma se pa ontmoet vir Louis in Desember 1918 aan boord van die SS Vondel. Hy weet 

op daardie stadium nog nie veel van Nederlands-Indië nie en is beïndruk met Louis wat 

hom onder sy vlerk neem en touwys maak in die koloniale maatskappy. Hulle raak 

bevriend en in Indonesië gaan woon Herma se pa in die “logeerpaviljoen” (43) by mev. 

Mijers. Louis raak verlief op Herma se ma, ’n volbloed Nederlandse meisie wat sedert 

haar tiende jaar in Batavia woon en vertroud is met die sedes en gebruike van die 

koloniale maatskappy se hoogste klas. Haar pa (Herma se oupa) verbied Louis egter om 

met haar te trou. Hulle bly mekaar skelm sien en Herma se pa tree as ’n soort “chaperon” 

(115) vir hulle op. Uiteindelik trou hý, en nie Louis nie, met haar. Terselfdertyd is Non 

op Herma se pa verlief, en hoop mevrou Mijers dat hulle sal trou, maar Herma se pa is 

nie eens bewus van haar gevoelens nie. Non is dan ook baie geheg aan Herma. 

 

Louis trou in hierdie tyd met Dee se ma, Nadia Wychinska, ’n Poolse danseres (76). Sy 

kan egter nie aanpas by die Indiese lewe nie en nie eens Dee se geboorte laat haar beter 

voel nie (79). Sy verlaat haar man vir ’n rondreisende kunstenaar en Dee hoor nooit weer 

van haar ma nie (82). Mev. Mijers praat nie graag oor Nadia nie en later kom dit uit dat 

sy haar beskou as ’n sedelose meisie wat vir Louis verlei het (81). Louis emigreer later na 

Brasilië en laat Dee, wat deur haar ouma grootgemaak word, agter in Indonesië 

(112,113). 
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Dee en Herma word albei in 1920 in Batavia gebore en gaan saam skool totdat Dee 

besluit om die skool te verlaat. In hierdie tyd begin daar verwydering tussen haar en 

Herma ontstaan. Dee begin Hoogmaleis aanleer en raak bevriend met Sulawati Saleh, wat 

bekend staan as ’n geëmansipeerde inheemse meisie (95). Sy hou haar vriendskap met 

Sula aanvanklik geheim vir Herma. Laasgenoemde is te naïef om op daardie oomblik te 

besef dat Dee vir Sula help met die verspreiding van propagandistiese dokumente (97). 

Later vind Herma in dagboekinskrywings van Dee uit dat Dee haar soms gehaat het vir 

die tipe Nederlander wat Herma is (132).  

 

Taco en Herma ontmoet mekaar op skool en dit is Dee wat vir haar sê “Hij is op jou” 

(141). Dié drie spandeer baie tyd saam, ook nadat Taco en Herma begin uitgaan. Dee het 

gereeld iets te sê oor hul verhouding en spot Herma byvoorbeeld omdat sy en Taco aan 

die begin nooit soen nie (142). Ná skool gaan studeer Taco regte aan die Leidse 

universiteit, en Herma kunsgeskiedenis in Amsterdam en Parys. Gedurende die oorlog 

woon sy in Overijssel by haar grootouers. Taco word geïnterneer en werk as 

dwangarbeider aan die Birma-spoorweg. Hierna studeer hy geskiedenis in Amsterdam. 

Hulle lê hul doktorale eksamens in onderskeidelik 1949 en 1950 af en trou in dieselfde 

jaar (27-28).  

 

Taco en Herma woon hierna in Nederland. Dee en Herma verloor kontak en wanneer 

hulle mekaar later weer in Java sien, is Dee kil teenoor haar. Sy spot haar omdat sy nou 

Mev. Tadema is (129). In Parys sien Herma én Taco vir Dee en is dit vir Herma 

opvallend dat Taco en Dee nog soos altyd teenoor mekaar optree. Nadat Taco en Herma 

Indonesië op ’n keer saam besoek, keer Herma alleen terug na Nederland terwyl Taco 

eers na die Molukke gaan. Hy word as vermis aangegee en later hoor sy dat hy op die 

Fillipynse eilande gyselaar gehou word. Wanneer hy vrygelaat word, wil hy nie hê 

Herma moet na hom kom in Manila nie; sy moet net reël dat hy terugkom na Nederland 

(158). Deur Moorland vind Herma uit Dee was ook in hierdie tyd op die Fillipyne as 

gevolg van allerhande ondergrondse aksies waarmee sy te doen gehad het (167,168).  
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Ná Taco se dood vind Herma deur middel van ’n vreemdeling se simpatiebetuiging uit 

Dee hét in 1967 vir Taco daar besoek. Dit kom ook aan die lig dat hierdie persoon gedink 

het Dee is Taco se vrou (171) en Herma besef Taco en Dee het ’n verhouding gehad. 

Sekere dinge maak nou vir haar sin, soos die foto van haar en Dee waarop Taco geskryf 

het “... the way you haunt my dreams...” (139). Dit alles veroorsaak dat sy van niks meer 

seker is nie (172) en sy vind dit nou moeilik om aan Taco, “de Taco Tadema die ik dacht 

te kennen” (139) te dink. 

  

Tydens die Japanse besetting kies mev. Mijers om saam met die Nederlandse vroue in 

Batavia in die kampe opgesluit te word (120). Non spring dit vry op grond van haar 

donkerder velkleur. Dee kies om as Belanda-Indo geregistreer te word en neem die naam 

Wychinska aan (119). Dit lei tot ’n breuk in Dee en haar ouma se verhouding. Mevrou 

Mijers sterf in die kamp en Non is oortuig daarvan dat dit nie van honger of siekte is nie, 

maar van skaamte (123). Herma se moeder word ná vrylating uit die kamp vermoedelik 

deur “pemoeda’s” (125) vermoor toe sy iets by hul huis gaan soek. Ná mev. Mijers se 

dood raak Non betrokke by ’n kwekery wat tot stand kom op Pakembangan – die 

eiendomsreg van Louise se wewenaar se seun word nie meer in die nuwe bedeling erken 

nie. Wanneer Herma in 1967 terugkeer na Jakarta het Non haar naam na Ibu Sjarifa 

verander en is sy ’n Moslem (151). In 1973 vertrek sy op ’n bedevaart na Mekka en stuur 

vir Herma ’n poskaart daarvandaan. Daarna hoor Herma nooit weer van haar nie (170). 

 

Dee is, soos genoem, betrokke by verskillende politieke organisasies. Tydens die bewind 

van Soekarno het sy te doen met propaganda vir Nasakom, die vorm van nasionale 

kommunisme wat deur die president ingevoer is (153). Ná die staatsgreep in 1965, as 

Soeharto die mag oorneem, ontkom Dee ternouernood aan die dood danksy diplomatieke 

beskerming van die Pole (153). 

 

Wanneer Herma in 1976 vir die laaste keer ’n besoek aan Jakarta bring, lyk niks meer 

soos sy dit onthou nie: “Wat ik tjidens de rit zie van de stad lijkt in niets meer op het 

beeld van vroeger” (174). Sy probeer Non kry om uit te vind waar Dee is, maar kry 

eersgenoemde nêrens nie. ’n Amptenaar wys haar ’n foto waarop ’n persoon met die 
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naam Ibu Sjarifa verskyn. Herma sien tot haar skok dat die persoon Dee is en nie Non 

(176) nie. Sy verraai dan vir Dee deur hierdie feit aan die outoriteite bekend te maak. 

Moorland vermoed Dee moes die naamsverandering ondergaan ter wille van haar eie 

veiligheid (181). 

 

Aan die einde van die roman kry Herma plek in die tehuis vir bejaardes en moet sy die 

huis in Nederland waarin sy vir die grootste deel van haar volwasse lewe gebly het, (186) 

ontruim en verkoop. Sy vind die sleutel van die kis, maar kan dit nie oopgesluit kry nie 

en stuur dit aan Moorland (187). Die kis blyk aan die einde leeg te wees, maar Moorland 

stuur vir haar die vertaling van die aanhaling wat in die sleuteloog staan: “Al wat je ooit 

zag of hoorde, al wat je dacht te weten, is niet meer dat, maar anders” (192). 

 

Net as Herma dink alles is verby, kry sy ’n katalogus oor die Inada-versameling, die 

privaat-eiendom van ’n Japanse industrieel, Yokuro Inada. Dit handel oor dieselfde tipe 

kunswerke wat sy haar lewe lank as akademikus bestudeer het. Dit blyk dat die 

kunstenaar se moeder ’n “beautiful Eurasian from Indonesia, recently deceased” was en 

wanneer Herma na sy foto kyk, lyk hy vir haar na Dee. Sy sien dit as ’n boodskap aan 

haar van Dee, “via een verre omweg door tijd en ruimte” (189). Dit word egter nooit 

bevestig nie. Indien dit ‘waar’ sou wees, impliseer dit moontlik dat, soos Non ’n sagte 

plekkie vir haar Nederlandse geliefde se dogter gehad het, Herma nou ontdek dat die seun 

van haar jeugvriendin (moontlik ook die seun van Taco, want hy is lank soos Taco, 

eerder as wat hy trek op sy Japannese vader) haar belangstelling in Inada-kuns deel. 

 

1.4 Vraagstelling  

 

In aansluiting by bogenoemde inskripsie op die sleutel wat Hella Haasse ten slotte 

sentraal stel, kan die volgende vraagstelling onder meer geformuleer word: In watter 

mate lewer die teks Sleuteloog uiteindelik veral filosofiese kommentaar op die 

onkenbaarheid van die ‘ander’ en die relatiwiteit van die geskiedenis? Die volgende 

aspekte wat hiermee te doen het, word ondersoek: Watter rol speel fokalisasie hierin, met 

spesifieke verwysing na die identiteit van die ‘ander’? Hoe sluit dit aan by historiese tipe 
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perspektiewe op die werklikheid? Watter boodskappe wil die outeur in verband hiermee 

oordra en hoe hou dit verband met Hella Haasse se oeuvre? 

 
Met betrekking tot bogenoemde vrae word die teoretiese uitgangspunte van hierdie studie 

uiteengesit en getoets in onderskeidelik hoofstukke 3 en 4. Daar word egter eers ’n kort 

kontekstualisering gegee in hoofstuk 2 deur in te gaan op die biografiese gegewens van 

die skryfster, haar literêre oeuvre, die resepsie van Sleuteloog en die verhouding tussen 

Hella Haasse en Nederlands-Indië. Hoofstuk 5 bevat ’n kort samevatting van die 

vernaamste bevindinge van die studie, asook ’n slotgevolgtrekking. 
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2.  Hoofstuk 2 
 

Hella Haasse en Sleuteloog 
 

2.1 Biografiese gegewens van die skryfster 

 

Hélèna Serafia van Lelyveld-Haasse is op 2 Februarie 1918 in Batavia, in die voormalige 

Nederlands-Indië, gebore. Haasse bring ongeveer die eerste twintig jaar van haar lewe 

daar deur. Gedurende hierdie tyd woon sy ook ’n paar jaar by haar grootouers in 

Nederland terwyl haar moeder in ’n sanatorium in Switserland weens siekte herstel. Haar 

Indiese jeug oefen ’n groot invloed uit op Haasse se visie op die wêreld asook haar 

intellektuele ontwikkeling. Dit het ook bygedra tot haar besluit om te skryf (Truijens, 

1997:9). Haar herinneringe, onderwerpkeuses en literêre werke getuig van hierdie 

invloed. 

 

In 1938 verlaat sy Indonesië om Skandinawiese taal- en letterkunde aan die 

Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam te studeer. Sy debuteer in 1939 met ’n gedig 

sonder titel in die Amsterdamsche Studentenalmanak en word in 1940 deel van die 

redaksie van die studenteblad Propria Cures. Dit is ook daar waar sy haar toekomstige 

eggenoot, Jan van Lelyveld, ontmoet. In 1940 staak sy haar studies en skryf haarself in by 

’n toneelskool. Sy hou in 1944 op hiermee en trou met Van Lelyveld. Sy begin nou 

voltyds skryf. Haar ouers word in 1942 geïnterneer in ’n Japannese kamp en sy sien hulle 

eers weer in 1946. In Augustus 1981 verhuis Haasse en haar man na Saint-Witz, vlak 

buite Parys. In Augustus 1990 keer hulle terug na Nederland (Truijens 1997). 

 

2.2 Hella Haasse se literêre oeuvre 

 

Hella Haasse se amptelike debuut is die roman Oeroeg (1948) wat handel oor die 

vriendskap tussen ’n Nederlandse en Indonesiese seun. Hiermee wen sy in 1947 die 

novellewedstryd van die Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek 
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(CPNB). Die bekroonde novelle word die Boekeweekgeskenk van 1948. Sy skryf ook die 

Boekeweekgeskenk van 1994, naamlik Transit. 

 

Nadat sy aanvanklik beskou is as ’n talentvolle, maar nie vernuwende skryfster nie, het sy 

sedert die tagtigerjare van die vorige eeu oraloor erkenning gekry as een van die grootste 

lewende outeurs in Nederland (Truijens, 1997: 21). Volgens Arjan Peters (2002) sou die 

historiese roman in die tweede helfte van die twintigste eeu nie so goed in Nederland 

wortel geskiet het as dit nie vir Haasse se werk was nie. Hy vind dat haar “omvangrijke” 

oeuvre gemik is op verbreding en die deurbreking van die liniêre.  

 

Hella Haasse se werk is al in verskeie tale vertaal: Duits, Frans, Hongaars, Italiaans, 

Joegoslawies, Maleis, Russies, Roemeens, Spaans en Sweeds. Oeroeg is in 1993 deur 

Hans Hylkema verfilm en Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter is in 

1996 vir televisie verfilm. Sy het ook verskeie literêre pryse verwerf, onder andere die 

Constantijn Huygens-prijs (1981) en die PC Hooft-prijs (1984) vir haar hele oeuvre, die 

Trouw Publieksprijs vir Heren van de thee (1993), die NS-publieksprijs vir Sleuteloog 

(2003) en die Prijs der Nederlandse Letteren (2004), ook vir haar hele oeuvre. 

 

Haasse se oeuvre is baie gevarieerd wat vorm betref: dit wissel van poësie en toneel tot 

historiese romans, ‘fiktiewe’ romans en essays. Dit vorm egter ’n tematiese eenheid. Vir 

Haasse is dit die taak van die skrywer, en van kuns in die algemeen, om die ‘waarheid’ 

agter die verwarrende hoeveelheid waarneembare feite te probeer onthul. Sy het die 

oortuiging dat niks toevallig is nie en dat “alles met alles samenhangt” (Truijens, 

1997:26). In al haar romans, verhale en essays is daar ’n soeke na ’n verborge bron, ’n 

gemeenskaplike doel om voor te leef of ’n uitweg uit die doolhof (Luis 2002). Sy worstel 

al ’n oeuvre lank met dieselfde tematiek: haar hoofkarakters is altyd op soek na die 

waarheid omtrent voorvalle uit die verlede (Van den Bergh 2002). Hoe dieper hulle 

grawe en hoe meer inligting en dokumente hulle versamel, hoe verder raak hulle, ironies 

genoeg, van die waarheid verwyder. Van den Bergh is beïndruk met die konsekwentheid 

waarmee Haasse dié visie sedert haar debuutroman handhaaf en keer op keer daarin slaag 

om dieselfde tipe obsessies te omvorm in meeslepende romans. 
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Twee kenmerke wat haar skrywerskap saamvat, is raaisels skep en raaisels oplos 

(Truijens, 1997:26) – sy beskryf dit as “volmaakte puzzels zonder oplossing” (sien ook 

Peters 2002). Verskillende titels van Haasse se boeke is tiperend van haar opvatting dat 

die wêreld ’n raaisel is: De verborgen bron (1950), Een draad in het donker (1963) en 

Een doolhof van relaties (2002). In etlike romans van Haasse word die ontrafeling van ’n 

geheim deur beelde uitgebeeld, byvoorbeeld die labirint in De tuinen van Bomarzo 

(1968), die rododendrons in De verborgen bron (1950) en die dooie swaan in Zwanen 

schieten (1997). Dit druk uit wat sy nie self kan sê nie (Blom 2002).  

 

Volgens Peters (2002) toon Haasse haar lewe lank aan dat feite eers lewe kry as dit deur 

die verbeelding “geinjecteerd” word. Hoe noukeurig sy dit egter ook al dokumenteer, 

selfs dít wat werklik gebeur het, kan sy nie ’n verslag daaroor skryf sonder om te 

“fabuleren” nie. Dit sê Haasse self in Zwanen schieten (1997), wat bekend staan as 

sogenaamde “autobiofictie”. Die laaste sinne daaruit lui: “Wat blijft er over, wanneer de 

onderzoekende ordenende geest met goedgerichte pijlen de gevleugelde verbeelding te 

lijf gaat? Vraag het mij niet.” Luis (2002) vergelyk die situasie van die kis en sleutel in 

Sleuteloog met Haasse se skrywerskap. As die sleutel gevind word, is dit eintlik nie meer 

nodig nie omdat die kis leeg blyk te wees. Die kis bevat geen geheime meer nie, want dit 

is alles leeggeskryf. Die wese van Haasse se skrywerskap is juis dit: alles is klaar daar – 

dit hoef slegs uit die geheue opgegrawe en op papier neergesit te word. 
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2.3 Die resepsie van Sleuteloog 

 

Hella Haasse word deur sommige beskou as die ‘Grand Old Lady’ van die Nederlandse 

literatuur (Pam 2002, Hellemans 2002). Die hoeveelheid positiewe reaksies wat 

Sleuteloog tot gevolg gehad het, is blyke hiervan. Arjan Peters (2002) noem dit 

byvoorbeeld ’n “wonderschone” en “overkoepelende roman” asook ’n “kroon op haar 

oeuvre”. Vir Thomas van den Bergh (2002) weerspieël Sleuteloog Haasse se 

“overrompelend meesterschap”. Een resensent meen Haasse skryf met soveel liefde en 

betrokkenheid oor Nederlands-Indië dat selfs diegene wat nog nooit daar was nie, 

heimwee daarna kry (Borré 2003). ’n Ander voel daar is iets van alles in Sleuteloog: 

drama, spanning, intrige, huweliksbedrog, verbroke vriendskap en baie botsings tussen 

Nederlands-Indië en Holland, matbruin en blank, hele en halwe “totoks” (Luis 2002). 

 

Volgens Mieke Wilcke-van der Linden (2002) het Hella Haasse met Sleuteloog ’n 

verrassende literêre prestasie verrig. Sy meen die algemene en persoonlike geskiedenis 

word voortreflik met mekaar verbind. Max Pam (2002) voel ook dat laasgenoemde van 

Sleuteloog ’n besondere roman maak. Van den Bergh (2002) maak melding van die feit 

dat die persoonlike soektog van Herma teen die agtergrond van allerlei politieke 

ontwikkelinge in Suidoos-Asië voltrek word. 

 

Die styl van Sleuteloog lok verskillende reaksies by resensente uit. Daar is diegene soos 

Frank Hellemans (2003) wat positief daaroor is. Haasse weet volgens hom hoe om die 

vervlietendheid van tyd met haar “lucide, neoklassieke” styl vas te vang. Hy noem 

Sleuteloog ’n “fijnmazige, impressionistische novelle”. Wilcke-van der Linden (2002) 

meen die roman is in ’n helder styl geskryf en fraai gekomponeer. Sy noem Sleuteloog ’n 

pragtige, meeslepende roman oor ou mense en dinge wat verbygaan. Ook Wim Vogel 

(2002) voel Haasse slaag meesterlik daarin om alles pragtig, ontroerend, maar ook 

konfronterend op papier neer te pen. In teenstelling hiermee vind Jeroen Vullings (2002) 

die roman se styl te klinies as gevolg van Haasse se rasionele blik op emosies.  
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Wat die karakters betref, is dit vir JL Vermeulen (2003) indrukwekkend hoe boeiend en 

psigologies diepgrawend Haasse haar hoofkarakter steeds dieper tot die kern van haar 

herinneringe laat deurdring om dit vervolgens teen die skerp, hedendaagse lig te hou. Ed 

van Eeden (2002) maak ook melding van die “onvergetelijke personages” in Sleuteloog, 

met spesifieke verwysing na die vroulike hoofkarakters.  

 

Alhoewel Van Eeden (2002) die roman ’n “formidabel stukje vakmanschap” noem, lewer 

hy ook kritiek daarop. Soos Jeroen Vullings (2002) voel Van Eeden dat Sleuteloog te 

hard probeer om literêr te wees. Beide resensente vind die simbole en beelde in die roman 

hinderlik, byvoorbeeld Non se orgideë en die ebbehoutkis. Vullings voel daar word te 

veel klem gelê op die simbole en dat die verhaal daaronder ly. Daarteenoor voel Jos 

Borré (2003) dat Haasse fynsinnig met simbole in Sleuteloog speel. Van den Bergh 

(2002) meen Haasse weef subtiele beelde deur die hele roman wat dit die aansien van ’n 

veelkleurige tapyt gee. Volgens hom kan die Arabiese teks wat in die sleuteloog 

gegraveer is as ’n lewensmotto van Hella Haasse geld. Ook Wim Vogel (2002) sien dié 

teks as die sleutel tot Haasse se pragtige oeuvre: die werklikheid is altyd anders en laat 

sigself net by benadering uitdruk as simbole.  

 

Nog ’n aspek van die roman wat onder die soeklig kom, is die slot. Kritiek is byvoorbeeld 

gelewer dat alles te maklik in plek val (Peters 2002). Van Eeden (2002) vind die feit dat 

daar in die oog van die sleutel ’n Arabiese spreuk staan wat toevallig te doen het met die 

tema van die boek, te voor die hand liggend. Van den Bergh (2002) beskou die slot van 

Sleuteloog daarteenoor as duiselingwekkend, aangesien Herma en die leser nie weet of 

Dee, Mila en Ibu dieselfde vrou is nie. Vir Janet Luis (2002) is die slot verrassend en 

simbolies. Sy vind dit goed dat die leser met ’n paar vrae gelaat word. Luis noem die 

wyse waarop Haasse te werk gaan “rusteloos en relativerend”: aan die een kant wek sy 

huiwering en nuuskierigheid, maar aan die ander kant bewerkstellig sy kwasi-

gerusstelling.  
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2.4 Hella Haasse en Nederlands-Indië 

 

Haasse het, sedert sy die hedendaagse Indonesië verlaat het, met die gevoel rondgeloop 

dat alles nog nie vir haar afgehandel was nie. Sy moes nog in woorde omsit wat 

Nederlands-Indië vir haar beteken. Dit het sy deels met Oeroeg gedoen deur die afstand 

tussen ’n Nederlandse en ’n inlandse kind te probeer oorbrug (Dijkgraaf 2002). Self het 

Haasse nooit so ’n tipe vriendskap gehad nie. Haar ander sogenaamde “Indiese” romans 

is Krassen op een rots (1970), Heren van de thee (1992) en Fenrir (2000). Twee jaar ná 

laasgenoemde roman verskyn Sleuteloog (2002), wat handel oor die vriendskap tussen 

twee meisies, die een van gemengde bloed en die ander nie.  

 

Haasse is in die verlede daarvan beskuldig dat haar boeke nie genoegsaam van 

engagement spreek nie (Van den Bergh 2002). Sy is beskryf as die keurige dame uit “ons 

Indië” wat haar hande nie vuil wou maak nie. Van den Bergh stem egter nie hiermee 

saam nie, aangesien Oeroeg reeds handel oor die onoorbrugbare afstand tussen die 

koloniseerder en gekoloniseerde. Die wrywing tussen Dee en Herma in Sleuteloog is ook 

’n vergestalting van daardie konflik. Volgens hom beskryf Haasse met groot presisie die 

“precaire” verhouding tussen inheemse mense, Indo’s en Belanda’s. Haasse self voel dit 

is nie waar dat sy nie geëngageerd is nie: vir haar kom engagement daarop neer om so 

waaksaam moontlik met informasie om te gaan en nie te vinnig te dink jy weet wat 

aangaan nie (Dijkgraaf 2002). Volgens haar het sy haar op ’n afstand besig gehou met 

wat daar in Indonesië gebeur het omdat dit so ongelooflik gekompliseerd is.  

 

In Zelfportret als legkaart (1954) skryf Haasse dat Oeroeg ontstaan het uit verlange na 

die egte Indiese lewe wat sy eintlik nooit geken het nie, en uit die skuldgevoel teenoor die 

Indiese mense wat sy in haar jeug eintlik as dekor aanvaar het, as ’n vanselfsprekende 

deel van die omgewing wat sy nie bewustelik gesien het nie (Truijens 1997). As jong 

meisie het sy nie die sosiale diskriminasie en wrywing tussen verskillende 

bevolkingsgroepe opgemerk nie en haarself nooit afgevra hoe medeleerlinge van haarself 

verskil nie. Later in haar lewe het sy egter bewus geraak van hierdie kwessies en haar met 
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die onderwerp begin besighou (Dijkgraaf 2002). Met betrekking tot hierdie 

karakterontwikkeling toon Haasse ooreenkomste met die hoofkarakter in Sleuteloog. 

 

Die Engelse vertaling van Oeroeg heet Forever a stranger. Dit is waarskynlik hoe Haasse 

haar hele lewe lank self voel: altyd ’n vreemdeling. Ook met Sleuteloog probeer Haasse 

hierdie vreemdelingskap demonstreer. Sy wou veral die geskiedenis vertel van twee 

mense wat mekaar in hul jeug goed geken het, maar agterna besef dat daar destyds reeds 

streng grense tussen hulle bestaan het (Blom 2002). Sy wou ’n verhaal skryf wat oor 

hierdie tipe verhoudinge tussen mense gaan: “Sleuteloog gaat over vriendschap, liefde en 

seksuele aantrekkingskracht tussen mensen die, hoewel op onderling verschillende 

manier, allemaal Indische Nederlanders zijn”. Haasse omskryf dan ook haar eie identiteit 

as dié van ’n Indiese Nederlander (Dijkgraaf 2002). 

 

Haasse voel dat iemand van Europese afkoms wat in Nederlands-Indië gebore is, nie 

gemengde bloed het nie, maar ’n gemengde gees, en dat laasgenoemde ’n sterker invloed 

op ’n mens het as eersgenoemde. Sy kom agter dat Indiese mense steeds met ’n gevoel 

leef dat daar teen hulle gediskrimineer word en dat hulle nie ten volle verstaan word nie. 

Daarmee het sy volle simpatie: “Daar denk je over na, vooral als je zelf al eens het 

verwijt te horen kreeg dat je eigenlijk niet echt Indisch was, omdat je blank bent. Ik 

bestrijd dat.” Haasse verklaar haar passie vir die geskiedenis vanuit haar eie 

ongeskiktheid vir ’n eg Hollandse lewe. Volgens haar kan ’n mens grense deurbreek en 

onstaan daar ’n gewaarwording van ruimte as jy jouself verdiep in ander tye en kulture 

(Peters 2002). 

 

Die skryfster Hella Haasse het nooit heeltemal tuis gevoel in Indonesië óf in Nederland 

nie. Ongeveer vier jaar voor die verskyning van Sleuteloog het sy haar argief reggepak en 

afgekom op verhaaltjies wat sy as kind geskryf het gedurende die tyd wat sy in Nederland 

moes deurbring tydens haar moeder se siekte. Terugskouend besef Haasse dat die 

skryfproses reeds as kind vir haar terapie was: “Ik was ontheemd, en zocht een 

verdedigingsmiddel” (Peters 2002). Selfs ná haar terugkoms in Nederlands-Indië was 

daar “iets verbroken dat nooit meer is hersteld” in haar lewe. Só het dit vir haar 
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noodsaaklik geword om haar in haar verbeelding te verdiep. Deur te lees en te skryf, 

probeer sy om hierdie gebrokenheid te herstel. Die paradoksale van hierdie proses is egter 

dat die gebrokenheid daardeur juis sigbaarder gemaak word (Peters 2002). Dit lei tot die 

besef dat dinge altyd anders is as wat jy gedink het – en dit hou verband met die Persiese 

aanhaling in die sleuteloog.  

 

Hella Haasse sien haarself as ’n observeerder, ’n waarnemer. Sy beskou dit as die funksie 

van haar lewe om dinge te ken of te herken. Sy sien haarself as persoon steeds as minder 

belangrik. Daarom is onderhoude ook nie vir haar so belangrik nie: “Als je je werkelijk in 

het werk van een schrijver verdiept, weet je eigenlijk alles van hem” (Truijens, 1997: 7). 

 

Die indruk wat haar jeug in Nederlands-Indië op haar gemaak het, is dus vir Haasse die 

voedingsbron van haar verbeelding. Haar emosies en die manier waarop sy op die 

werklikheid reageer, is deur Nederlands-Indië gevorm. Namate sy ouer en meer 

verwyderd van Nederlands-Indië geraak het, het sy afstand verkry van die probleme wat 

daar was en van dít wat sy as kind en as jongmens nie kon sien en herken nie. Vrae soos 

“hoe was dit daar?” en “wat beteken daardie land vir my?” het haar nog nooit verlaat nie 

(Blom 2002). Hierdie gevoelens word verwerk in tekste soos Sleuteloog. 
 

Uit bogenoemde gegewens rakende die resepsie van Sleuteloog, die skryfster se literêre 

oeuvre, asook haar biografiese agtergrond en gevolglike verhouding met Nederlands-

Indië word dit duidelik dat daar vele kwessies is wat ondersoek kan word ten opsigte van 

hierdie roman. In die volgende hoofstuk word ingegaan op die teoretiese uitgangspunte 

wat met Sleuteloog verbind kan word. Die volgende teoretiese aspekte word 

agtereenvolgens aangeraak: narratief; representasie; identiteit; geskiedenis; perspektief; 

postkoloniale diskoers; ruimte, plek en landskap; asook naamgewing.  
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Hoofstuk 3  
 

Teoretiese uitgangspunte 
 

3.1 Inleidend 

 

In hierdie hoofstuk word veral ingegaan op die teoretiese uitgangspunte wat met Hella 

Haasse se roman verbind kan word. Die eerste paar hoofstukke in die roman gee in 

hierdie verband belangrike aanduidings: Uit die eerste brief van Moorland blyk 

byvoorbeeld reeds die volgende: hy is ’n joernalis met as agtergrond “sociologie en 

politicologie” (5), hy doen navorsing oor “westerse activisten op het gebied van 

mensenrechten en milieubescherming in Zuid-oost-Azië” (5) en spesifiek oor Mila 

Wychinska, iemand van Nederlandse herkoms ondanks haar Poolse naam, maar gebore in 

die toenmalige Nederlands-Indië. In die lig van Hella Haasse se ander romans skep dit 

verwagtinge by die leser dat die historiese eerstens op die voorgrond geplaas sal word; 

tweedens die ruimte (Indonesië en Nederland) waarna hierdie studie slegs kortliks 

verwys, asook derdens identiteit – waarby ook naamgewing ’n rol blyk te speel.  

 

Wanneer die hooffiguur en ek-verteller in haar reaksie op Moorland se brief in haar 

gedagtes daarna verwys dat die genoemde aktivis haar naam verander het van “Dee 

Mijers” na Mila Wychinska ten einde “alle ‘Hollandse’ en ‘Indische’ associaties uit haar 

naam te bannen” (7), blyk dit dat die leser nogmaals hierdie roman deur Haasse kan 

verbind met die koloniale en postkoloniale diskoers.  

 

Die feit dat ons hier met ’n uitgebreide vertelling te make kry in die vorm van ’n 

herinnering, bring ook die narratiewe dimensie na vore. Daar word vervolgens in die 

volgende volgorde ingegaan op hierdie teoretiese aspekte: narratiewe representasie; 

identiteit; geskiedenis; perspektief; postkoloniale diskoers; ruimte, plek en landskap; en 

naamgewing. 
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3.2 Narratiewe representasie 

 

Met die term narratief word eerstens verwys na die verhaal wat Herma vertel oor haar 

vriendin Dee se lewe. Dit is nie net die meer feitelike inligting wat sy aan die joernalis 

oordra nie, maar alle indrukke en ervarings wat sy oor die jare versamel het. Dit gaan 

terselfdertyd ook oor haar eie lewe. Herma het ’n bepaalde siening van haar en Dee se 

lewens en van hul elkeen se identiteit. Deur middel van haar narrativisering vind daar 

egter mettertyd ’n verandering in haar perspektief plaas. Uiteindelik beïnvloed die 

veranderde perspektief dan haar narratief, soos aangetoon word in Hoofstuk 4. 

 

Na aanleiding van Burger (2002) word daar twee maniere geïdentifiseer waarop 

narratiewe/verhale/stories beskou kan word. In die eerste plek kan dit gesien word as die 

manier waarop mense sin maak van die wêreld. Dit beteken dat ons die wêreld en onsself 

slegs deur narratiewe kan verstaan en dat ons ons werklikheid konstrueer deur die stories 

wat ons vertel. In die tweede plek kan dit gesien word as iets wat die bestaande 

werklikheid probeer namaak en dit in die proses uiteraard ‘vervals’. Vanweë enersyds ’n 

subjektiewe perspektief en andersyds ’n talige konstruksie ontstaan daar dus soms 

onoorbrugbare klowe tussen narratief en bestaande werklikheid.  

 

Met die posvat van ’n beskouing van ’n betekenisvolle wêreld as tekstueel, as storie, het 

narratiewe gedurende die sewentiger- en tagtigerjare van die vorige eeu toenemend 

aandag in ander dissiplines as die literatuurstudie begin kry, juis omdat verhale al meer 

beskou is as ’n manier om die wêreld te ken (Burger 2002:103). Hinchman & Hinchman 

(1997:iv) beskryf dan ook ’n paradigmaskuif in die menswetenskappe wat reeds in die 

sewentigerjare begin het: “away from nomological models and toward a more humanistic 

language and approach, in which narratives are central” (in Burger, 2002:103). 

 

In heelwat stories en verhale streef ’n verteller daarna om sin te maak van dit wat in die 

werklikheid gebeur het. Deur die eeue heen kyk die verteller van stories en verhale op ’n 

sekere manier na die of sy werklikheid, en wat hy vertel, het nie net te doen met wat 

gebeur nie, maar ook wat dit vir hom en ander mense beteken (Du Plooy, 1986:4). Dit 
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hou verband met die invalshoek van waaruit daar in hierdie tesis na Sleuteloog gekyk 

word, naamlik: Wat beteken dit wat Herma as ek-verteller sien vir haarself? Du Plooy 

(1993:227) noem dat die realiteit vele gesigte het. Die manier waarop mense na dié 

sogenaamde werklikheid kyk, is voortdurend aan die verander en kan op ’n oneindige 

aantal maniere beskryf word. 

 

Volgens Du Plooy (1986:5) noem Elsbree (1982:11) die vertel van verhale ’n basiese 

‘rituele’ handeling, net soos ’n mens ander vaardighede, kennis en doeltreffendhede moet 

aanleer om sy werklikheid te beheers. Die rede hiervoor is dat die mens stories en verhale 

nodig het om sigself in hierdie werklikheid en as deel van hierdie werklikheid te sien. 

Stories en verhale stel die mens dus in staat om ’n eie identiteit en die identiteit van ander 

mense te herbevestig. Elsbree (1982:13) glo verder dat die konkreetheid van die narratief 

’n mens help om ’n ervaring te verstaan, hoe onordelik die gebeure self ook al mag wees. 

Dit is dus duidelik dat die narratief van gebeure wat ’n mens in jou gedagtes vorm ’n 

belangrike rol speel.  

 

Meer in die algemeen glo Barbara Hardy (1977:31) volgens Du Plooy (1986:5) narratief 

is, soos liriek of dans, meer as net ’n estetiese instrument wat deur kunstenaars gebruik 

word om ’n ervaring te manipuleer en te orden. Dis “a primary act of mind transferred to 

art from life”. Volgens haar het mense nodig om stories oor hulleself en oor ander op te 

maak ten einde werklik te kan lewe. Du Plooy (1986:5) wys ook op Caserio (1979:288) 

wat hierby aansluit deur te sê dat die lewe doelloos is sonder die narratiewe representasie 

van gebeure, maar hy stel juis weer ’n retoriese uitgangspunt voorop: ’n Mens het nodig 

om die lewe te sien as iets met ’n begin en ’n einde, iets met ’n doel – jou ervarings dus 

as ’n storie – ten einde sin daaraan te verleen.  

 

Volgens Burger (2002:104) redeneer ook Alisdair McIntyre (1997:254-259) dat die 

individuele daad of gebeurtenis nie sinvol is nie, tensy dit verstaan word binne die 

verband van ’n opeenvolging van gebeurtenisse, dit wil sê as deel van ’n narratief. Dié 

narratief sluit dan motiewe, ’n geskiedenis, emosies en talle ander onwaarneembare sake 

in: “It is because we all live out narratives in our lives, and because we understand our 
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own lives in terms of the narratives we live out, that the form of narrative is appropriate 

for understanding the actions of others” (MacIntyre, 1997:249, aangehaal in Burger, 

2002:103). 

 

Burger (2002:111) verduidelik na aanleiding van Ricoeur (1984) dat ’n storie of narratief 

in die eerste plek afbeelding of mimesis is. Hierdie afbeelding is egter nie ’n passiewe 

spieël nie, maar ’n aktiewe proses. Die storie word immers op ’n bepaalde manier 

gerangskik sodat dit ’n begin, middel en einde het, op grond van die mens se behoefte om 

samehang te ervaar (Kermode 1966, in Burger, 2002:107). Hierdie tradisioneel retoriese 

instelling lê ten grondslag aan die manier waarop ons sin maak van die wêreld. ’n Studie 

gedoen deur Gergen (1999:6) toon dan ook dat mense oor die algemeen geneig is om 

eerder die “goedgestruktureerde storie”, dit wil sê die een met ’n goeie begin, middel en 

einde, te glo as die weergawes wat nie dieselfde koherensie toon nie (Burger, 2002:115). 

Die voorkeur vir narratiwiteit in die representasie van egte gebeure spruit volgens White 

(1980:27) uit die begeerte om aan ’n uitbeelding van die lewe ’n koherensie, integriteit, 

volheid en sluiting toe te ken wat slegs versin kan wees, want die 

werklikheid/verlede/lewe vertoon geen begin, middel en einde nie (Van Zyl, 1997:36).  

 

Afbeelding of representasie is verder ’n seleksie uit moontlike handelinge in die wêreld 

wat ons ken. Met betrekking tot die verlede word gekies uit dinge wat reeds ervaar is 

(Burger, 2002:11). Daar is sprake van seleksie en ordening volgens spesifieke 

narratologiese en retoriese prosedures ten einde ’n spesifieke doel te bereik, soos ’n 

betekenisvolle slot. Teoretici soos Foucault, White en Mink beskou die narratief dus as ’n 

konstruksie en die narratiewe as strukture wat op iets afgeforseer word wat nie ’n 

inherente narratiewe struktuur het nie (Burger, 2001:82). Iets wat geselekteer, 

gekombineer, beklemtoon en verwerk word, is immers ’n konstruksie en nie die 

werklikheid self nie. Wat hiertoe bydra, is die feit dat die verteller gewoonlik weet hoe ’n 

spesifieke gebeurtenis geëindig het en die gebeure só kan selekteer en struktureer dat dit 

relevant tot hierdie einde blyk te wees (Burger, 2001:83). Dieselfde geld myns insiens vir 

’n skrywer wat weet hoe hy die verhaal wil laat eindig.  
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Goedegebuure (1989:87) verwys ook na hierdie konstruksie van die gegewens wanneer 

hy vra: “Wie bezit het vermogen om die verspreide gegevens, opgetast in de herinnering 

van zovelen, te verzamelen en te rangschikken tot een samenhangend geheel?” Du Plooy 

(1993:227) wys na aanleiding van Iser (1990:940) se stelling: “There is no single 

underlying world” daarop dat ons nuwe wêrelde skep uit die oues: “Fictions, then, are not 

the unreal side of reality, let alone the opposite of reality, which our ‘tacit knowledge’ 

still takes them to be: they are, rather, conditions that enable the productions of worlds 

whose reality, in turn, is not to be doubted” (Iser, 1990:940).  

 

Daar is verskeie redes waarom die narratief een van die belangrikste maniere is waarop 

pogings aangewend word om sin te maak van die wêreld waarin mense leef. Du Plooy 

(1993:222) wys daarop dat dit na aanleiding van Caserio (1979:5–7) en Elsbree (1982:3–

16) se redenasies duidelik word dat verhale gebruik word om sin te maak van die 

werklikheid, vanweë die onvaste en gerelativeerde aard van die werklikheid as ’n 

hoofsaaklik talige konstruk. Dit hou verband met die gedagte dat die mens se narratiewe 

vermoë en narratiewe denkstruktuur daartoe lei dat meesterverhale gevorm, oorgedra en 

bevestig word. Daar kan selfs gesê word dat die meesterverhale van ’n sekere periode of 

groep narratiewe konstruksies is waardeur ’n skyn van orde tot stand gebring word (Du 

Plooy 1993:222).  

 

Die skyn wat stories (vertellings/narratiewe/verhale) verskaf, is heel moontlik 

noodsaaklik vir mense om ’n gevoel van sekuriteit, asook ’n “normale” belewing van die 

werklikheid te hê (Du Plooy, 1993:222). Dit sluit aan by Wolfgang Iser (1990:940) se 

oordeel dat mense fiksie nodig het, al weet hulle dis slegs “make-believe” (Du Plooy, 

1993:227). André Brink (1991:8) verwys ook na hierdie behoefte van die mens: “En dit 

was nog altyd die storie wat die oorlewing van die roman gewaarborg het, omdat dit 

voldoen aan die drang in die mens wat sê: ‘Ek is omdat ek ’n storie vertel; ek is omdat ek 

storie is’ ” (Du Plooy, 1993:227). By die rol wat narratief in die menslike ervaring van 

die werklikheid speel, kom die invloed wat dit op identiteit uitoefen dus ter sprake. 
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3.3 Identiteit 

Die soeke na identiteit kan in ’n groot mate ’n kernaspek van Sleuteloog genoem word. 

Identiteit word hier gedefinieer as iets wat nie stabiel is nie, maar kan verander: “een 

proces van wording dat verschillende lagen kent [...] geen vaststaand gegeven, maar een 

proces dat veranderlijk is” (Captain en Ghorashi 2001). Wasserman (2001:71) verwys na 

die siening dat identiteit tot stand kom in verhouding met ander, en dat dit ’n proses 

behels eerder as wat dit ’n essensie is. Hy maak ook melding van Hawley (1996:xxi) se 

mening dat postkoloniale skrywers dikwels ’n siening van die self huldig waarin die self 

tot stand kom in ’n eindelose reeks transaksies en relasies. 

 

Identiteit word nie net gesien as veranderlik nie, maar ook as ’n konstruksie. Volgens 

Cattell (2001:11) beskou Said (1995:332) nasionale en individuele identiteit as 

veranderlike konstruksies wat inherent histories is, maar die verlede deurentyd in die 

hede definieer. Die vloeibare sosiopolitieke konteks gee dus aanleiding tot ’n sikliese reis 

tussen hede en verlede wat neerslag vind in die voortdurende skepping en herskepping 

van identiteitskonstruksies. Volgens Viljoen (2002:20) word daar algemeen aanvaar dat 

identiteite konstruksies is wat op dialogiese wyse geproduseer word in die sin dat 

individuele identiteit in interaksie staan met groepsidentiteit (Taylor in Stokes, 1997:7-8). 

 

Alhoewel geslag, klas, ras en seksualiteit beskou word as die mees algemene parameters 

waarbinne identiteit gekonstrueer word, is die faktore wat die konstruksie van identiteit 

beïnvloed geweldig gevarieerd. Nasionaliteit, etnisiteit, godsdienstige agtergrond, 

professie, sosiale groep, politieke oortuigings, groepsdruk, familie-omstandighede en 

ruimtelike faktore is almal faktore wat ter sprake kom by die konstruksie van identiteit 

(Viljoen 2002:21). Cattell (2001:12) wys in hierdie opsig op Van Wyk (1994:302) se 

omskrywing van identiteit as ’n konstruksie van historiese en sosiopolitiese prosesse. 

 

Visagie (2004:10) wys daarop dat terme ‘subjektiwiteit’ en ‘identiteit’ dikwels as 

sinonieme gebruik word in die eietydse literatuurwetenskap, filosofie en kulturele studies. 

Hy verkies ‘subjektiwiteit’ as meer basiese en ruimer begrip op grond van Barker 

(2000:165) se omskrywings. Hiervolgens verwys ‘subjektiwiteit’ na “die kondisie van 



 28

menswees” en die sosiale “prosesse waardeur ’n persoon gekonstitueer word”. Hierdie 

prosesse “bring us into being as ‘subjects for’ ourselves and others”. Barker verbind twee 

prosesse met subjektiwiteit, naamlik “die self binne die sosiale konteks en die prosesse 

wat betrokke is by die persoonlike self”. Barker onderskei tussen twee vorms van 

identiteit: “selfidentiteit” verwys vir hom na mense se voorstellings van hulleself en 

“sosiale identiteit” na die verwagtinge en opinies van ander (Visagie, 2004:110). Waar 

subjektiwiteit veral gaan om die vraag oor wat die mens is, is ’n ondersoek na identiteit 

meer spesifiek gerig: hoe sien ons onsself en hoe kyk ander mense na ons? (Barker 

2000:165). In hierdie studie verkies ek die term ‘identiteit’ in laasgenoemde betekenis 

van die woord, vanweë die sterk nadruk wat in Sleuteloog gelê word op perspektief.  

 

Burger (2001:81) verwys na Kenneth Gergen (1999:9) se opinie dat identiteit ’n 

“discursive achievement” is. Die feit dat jy as ’n spesifieke persoon geïdentifiseer word, 

dat sekere eienskappe aan jou toegeken word en dat jy na jouself verwys deur te sê “ek 

sê” of “ek was daar”, beteken dat jy in taal gerealiseer word. Volgens Gergen (in Burger 

2001:81) is dit grotendeels deur diskoers dat ons die gevoel van ’n individuele self kry en 

speel ’n spesifieke soort diskoers, naamlik die narratief, die heel belangrikste rol in die 

vorming van ’n identiteit. Identiteit word gekonstrueer met behulp van narratiewe, 

waarby dit (soos deur Barker e.a. uitgewys) nie net gaan om die skep van ’n identiteit nie, 

maar ook om die perspektief daarop: hoe iemand sy eie identiteit sien en hoe andere dit 

sien.  

 

Burger (2001:81) verwys ook na MacIntyre (1997) se argument in verband met 

persoonlike identiteit. Hiervolgens is ’n persoon die onderwerp van sy eie storie wat van 

geboorte tot dood strek. Die belangrikheid van ’n gebeurtenis kan slegs verstaan word 

teen die agtergrond van ’n deurlopende narratief waarin dieselfde persoon die 

hoofkarakter is. Selfs al is iemand op ’n gegewe moment ’n heeltemal ander mens as wat 

hy tien jaar gelede was, kan dit verstaan word teen die agtergrond van “my [daardie 

persoon se] narratief”. As hierdie narratief onverstaanbaar vir hom word, ervaar hy die 

lewe as sinloos. ’n Mens benodig die eenheid van ’n storie om te voel dat jou lewe sinvol 

is: “Thus personal identity is just that identity presupposed by the unity of character 
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which the unity of narrative requires. Without such unity there would be no subjects of 

whom stories could be told” (MacIntyre, 1997: 256, in Burger 2001).  

 

MacIntyre (in Burger 2001:82) onderskei verder twee aspekte van identiteit. Identiteit 

kan eerstens gesien word as ’n saak van alles of niks (dit wil sê ek is óf die persoon wat 

die lotto wen, óf nie). Die tweede aspek behels die veranderlikheid van identiteit, dit wil 

sê dat ’n persoon gedurende sy lewe kan verander. Identiteit word hiervolgens beskou as 

’n dinamiese konstruksie wat van geboorte tot dood geld (MacIntyre 1997:249) en 

voortdurend aangepas word by sowel die verandering in ervaring van binne as by 

veranderinge in die omgewing van die self. Volgens Stuart Hall (in Singh, Skerrett & 

Hogen 1994:16-17) is identiteit nie eenvoudig, konstant of stabiel nie, “[it] is always a 

structure that is split; it always has ambivalence within it”. Dit word gesien as 

“something that happens over time [...] that is subject to the play of history and the play 

of difference” (in Singh, Skerrett & Hogen, 1994:17). Die enigste manier waarop hierdie 

twee aspekte van identiteit volgens MacIntyre versoen kan word, is deur ’n narratief: 

“Personal identity is simply not possible without a narrative” (Burger, 2001:82). 

 

Persoonlike identiteit kan verder nie onafhanklik of in isolasie van ander narratiewe 

verkry of gesien word nie – vergelyk MacIntyre (1997:256, in Burger, 2001:82) en 

Barker (2000:165) se begrip “sosiale identiteit”. Elke mens se narratief is ingebed in die 

gemeenskap waar jy jou identiteit vandaan kry. ’n Mens word met ’n verlede gebore en 

as jy probeer om jou op ’n individualistiese manier van daardie verlede af te sny, 

benadeel jy jou huidige verhoudinge. Die besit van ’n historiese identiteit val saam met 

die besit van ’n sosiale identiteit (MacIntyre, 1997:259). Die narratiewe het dus nie net op 

persoonlike identiteit ’n invloed nie, maar ook op kollektiewe identiteit. ’n Mens is nie 

net deel van jou eie narratief nie, jy is ook betrokke by ander mense s’n en word daardeur 

beïnvloed. ’n Mens vind betekenis in ’n huidige situasie as ’n gevolg van jou ervaring 

van die verlede. Dit is ’n gestoorde verlede, want ’n mens kies watter gebeure om te stoor 

en hoe jy dit wil orden. Dit is dus ’n tipe narratief wat in ’n mens se gedagtewêreld 

bestaan.  
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Só heg ook ’n groep betekenis aan die hede deurdat hulle die verlede op dieselfde manier 

vertolk en dieselfde doel wil bereik (Burger 2001:85). Die narratiewe oefen ’n invloed uit 

op die waardes wat ’n gemeenskap aanhang. Sekere waardes en tradisies word deur ’n 

proses van seleksie in ’n gemeenskap gevestig na aanleiding van dit wat mense oor die 

verlede glo, as aanvaarbaar beskou en waaraan hulle waarde heg. Dit is onkontroleerbaar 

wat werklik gebeur het, maar dit is dié verhale wat mense kies waaroor hulle saamstem.  

 

In hierdie verband is morele identiteit, ’n term wat Burger (2001:85) na aanleiding van 

Gergen (2000:12) gebruik, ter sprake. Dit is iets wat nie net van die individu afhang nie, 

maar van sekere sosiale erfenisse binne spesifieke gemeenskappe, van dit wat as moreel 

goed beskou word vir iemand wat in daardie tipe omstandighede leef. Ook MacIntyre 

(1997) verwys na morele identiteit. Elke mens kom uit ’n sekere familie, klas, rasgroep 

en bly in ’n sekere area. Volgens hom beteken dit dat daar van ’n goeie lid van daardie 

gemeenskap verwag word om op ’n sekere manier op te tree. Die hantering van 

narratiewe binne ’n gemeenskap kan ook negatiewe gevolge inhou. Wanneer ’n 

gemeenskap slegs een narratief as die ware een erken en hul identiteit daarom bou, sluit 

hulle ander narratiewe uit. In so ’n geval het die kollektiewe narratief te sterk geword en 

word die individu se narratief nie meer gehoor nie (Burger, 2001:86).  

 

Hierdie gevoel van kollektiewe identiteit kan tot gevolg hê dat enigiets wat vreemd is, 

verban of nie aanvaar word nie (Burger, 2001:86). ’n Voorbeeld van ’n korrupte morele 

identiteit is byvoorbeeld vir hom Hitler se uitroei van die Jode tydens die Tweede 

Wêreldoorlog. So ’n situasie kan vermy word as ’n individu of groep se verlede konstant 

herondersoek word. As die stories oor die verlede stagneer, kan hulle nie meer 

waardevolle antwoorde oor moraliteit verskaf nie. In die literatuur word die aanvaarde, 

kanonieke geskiedenis dikwels ondermyn en die immorele identiteit wat uit die 

tradisionele weergawe van die verlede spruit, aan die kaak gestel. Die vraag wat in 

hierdie verband van toepassing is op Sleuteloog is of daar in dié roman sprake is daarvan 

dat ’n sekere morele identiteit aan die lig gebring word. 
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In ander gevalle word die offisiële weergawe van die verlede nie net ondermyn nie, maar 

word daar ook ’n alternatiewe geskiedenis en identiteit voorgestel (Burger, 2001:89). Só 

kan die stem van diegene wie se narratief vantevore nie aanvaar is nie, nou gehoor word. 

Die storie van so ’n individu of individue word ’n klein verhaal of petit histoire genoem. 

’n Enkele weergawe van die geskiedenis word so onmoontlik gemaak en ’n nuwe morele 

identiteit word gesoek (Burger, 2001:89). ’n Petit histoire word deur ’n individu téén die 

metanarratiewe van ’n makrogeskiedenis ingeskryf. Sodoende word die enkele stem of 

individuele stem gehoor en word ons beskouings van gister openbaar gemaak (Van 

Heerden, 1999:5). Daar bestaan dus verskeie weergawes van die verlede, waarby die 

sogenaamde ‘waarheid’ onagterhaalbaar bly. Ook mense binne dieselfde gemeenskap 

verskil van mekaar ten opsigte van hul opvattinge oor hulle eie identiteit. 

 

André Brink (1998:14) lig die belang uit wat die afgelope dekades aan taal geheg word in 

die konstruksie van ’n eie identiteit: “we perceive ourselves, our lives, as narrative, as 

story, a perception that derives, among other things, from our discovery of a language-

shaped world, that is, a world shaped ‘like’ language, a world shaped ‘by’ or ‘through’ 

language – and most pertinently by and through language ordered as narrative”. Teoretici 

soos Hutcheon (1988) betwis nie dat daar ’n werklikheid bestaan agter taalkonstruksies 

nie, maar lig uit dat dit onbereikbaar is as sodanig en slegs benaderbaar deur middel van 

taalkonstruksies. 

 

3.4 Die geskiedenis en narratiwiteit  

 

In Sleuteloog lewer Herma se pogings om die verlede te agterhaal op die oog af nie veel 

tasbaars op nie, soos uitgewys word in Hoofstuk 4. Die roman sluit in verskeie opsigte 

aan by eietydse teoretiese uitgangspunte oor geskiedenis en die literatuur waar konsepte 

soos ‘die werklikheid’, ‘die verlede’ of ‘waarheid’ toenemend as problematies beskou 

word. Volgens Goedegebuure (1989:87) is die allerneteligste vraag byvoorbeeld of daar 

wel so iets soos waarheid bestaan. Hy noem dat elkeen wat waarnemings doen en 

gevolgtrekkings daaruit probeer maak, historikus of romanskrywer, vroeër of later 

gekonfronteer word met die probleem van waarheid en verbeelding. Die vrae waarmee ’n 
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mens hier te doen het, is volgens Marshall (1992:153) uiteindelik nie soseer “wat is die 

‘ware’ geskiedenis nie?” maar eerder: “Wie bied watter geskiedenis aan, wie lees en 

interpreteer dit, en met watter doel voor oë?” (Van Heerden, 1997:4). 

 

Daar word vervolgens eers ingegaan op relevante uitsprake wat met die historiografiese 

en narratiewe verband hou en daarná op die historiese roman en historiografiese 

metafiksie (’n term wat met die postmodernisme verbind word). 

 

Hayden White voer aan dat dit nie die verlede is wat betekenis, essensie of struktuur het 

nie, maar wel die geskiedverhale (narratio’s) daaroor (in Van Zyl, 1997:36). White 

(1982:2) sien ’n geskiedkundige werk gevolglik as “a verbal structure in the form of a 

narrative prose discourse that purports to be a model, or icon, of past structures and 

processes in the interest of explaining what they were by representing them”. Hierdeur 

beklemtoon White watter belangrike rol representasie, interpretasie en narratief in 

historiografie speel.  

 

Verder sê Ankersmit (1984:186): “De narratio reproduceert niet een bepaalde samenhang 

die al in het verleden zelf aanwezig is, maar geeft of verleent eerst een samenhang aan het 

verleden”. Hy verbind die essensie van narratio's met die narratologie, naamlik dat hulle 

die (historiese) werklikheid uit ’n bepaalde gesigspunt definieer (1984:188). Die 

gepresenteerde beeld van die verlede is dus slegs ’n konstruksie van die skrywer, ’n 

geskiedverhaal met ’n betekenis, essensie of struktuur wat nie eie is aan die verlede nie 

(Van Zyl 2003:56). Van Zyl (1996:103) stel dit as volg:  

 

Die feit dat ons die verlede nooit gesien het nie, dat dit afwesig is, noodsaak die historiese 

weergawe as representasie daarvan, maar dié representasie kan terselfdertyd nooit aan die 

verlede gemeet word nie. Ons kan dus maar net hoop dat die historiese teks (as 

representasie) opgebou is uit juiste uitsprake oor die verlede, maar daar is geen waarborg 

dat die sogenaamde objektiewe, historiese verlede wat beskryf word met die illusie 

korrespondeer nie.  

 

Uit ’n literêr-teoretiese perspektief dui Van Alphen (1989:825-826) die tekstualisering 
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van die werklikheid tot ’n konstruksie aan as een van die aktueelste postmodernistiese 

onderwerpe. Historiese diskoers, sowel as historiografiese en ander soorte fiksie, is 

verskillende diskoerse waardeur mense verskillende weergawes van die werklikheid gee 

(Van Zyl 1996:107). Nog iets wat ’n rol speel, is die filters wat inskuif tussen die mens 

en die werklikheid. Dit manifesteer volgens Van Zyl (1996:107) in die “aandacht voor de 

macht van de retorica, van metaforen, van genres en van fictie” wat De Meijer 

(1993:146) via die narratio as element van die retoriese betoog verbind met die 

ondersoek na die verhaal as konstruksie. 

 

Die uitbeelding van die verlede word deur verskeie faktore beïnvloed. Een hiervan is die 

skrywer self. Omdat die geskiedenis gekenmerk word deur ’n verhalende element kan die 

posisie van die verteller, oftewel die skrywer, volgens Goedegebuure (1989:86,87) nie 

onbesproke bly nie. In hierdie verband moet volgens hom onder meer aandag gegee word 

aan die vraag of dit wat beskryf word, nie gekleur word deur die afstand wat die verteller 

van die onderwerp skei nie. Ook Rigney (1989:137) stel dat die skrywer ’n “central 

figurative focus” aan die narratief verskaf en aan die gerepresenteerde gebeure ’n 

spesifieke vorm, betekenis en samehang gee om sodoende aan die “open-ended historical 

fabula” ’n ‘natuurlike’ begin, middel en einde te gee. Haasse (1984:10) gaan verder deur 

sowel ’n historiese as ’n nie-historiese roman as ’n uitingsvorm te sien vir die innerlike 

wêreld, persoonlike visie en filosofie van die skrywer. Die skrywer van ’n historiese 

roman het immers ’n sekere opinie oor die verlede waaroor hy skryf en vind dit nodig om 

iets te sê oor ’n bepaalde aspek van die werklikheid wat in die roman beskryf word.  

 

Hayden White (1980:23) se idees sluit hierby aan as hy sê dat daar altyd ’n bepaalde 

perspektief in ’n narratief is en dat elke tipe narratief verskillende ideologiese implikasies 

inhou. Vir die historiograaf Frank Ankersmit (1981: 147) is ’n historiese werk aanvanklik 

’n voorstel om op ’n bepaalde manier na die feite te kyk: “from the narrativist point of 

view the facts mentioned in a narratio should be seen as mere ‘illustrations’ (of some 

historiographical thesis); the statements describing these facts function as mere 

contributions to a particular view of the past (without ever being this view itself)”. Vir 

Jenkins (1991:17) is die oordrag van ’n bepaalde ideologie inherent aan die geskiedenis. 
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Geskiedenis word volgens hom altyd vir en deur iemand geskryf: “History is never for 

itself, it is always for someone”. Dit is gevolglik “a contested discourse; an embattled 

terrain wherein people(s), classes, groups autobiographically construct interpretations of 

the past literally to please themselves”. 

 

As ’n teks het geskiedenis eerder die eienskap van iets wat ’n “ongoing process” is, as ’n 

“finished product” (Viljoen 1993:4) en volgens Barthes (1981:39) se teorie oor die teks 

het dit die status “not of a reproduction but of a reproductivity”. In hierdie lig gesien is 

geskiedenis iets wat konstant gereïnterpreteer kan word sonder dat “interpretative 

closure” ooit bereik sal word. Ook die ondersoeker is in hierdie proses deel van die 

intertekstuele spel met die geskiedenis wat nie finaal afgerond kan word nie: “The 

investigator is not seen as a stable and autonomous subject standing outside history, but 

rather in terms of a process rooted in factors like gender, race, class, ethnicity and sexual 

orientation” (Viljoen 1993:4).  

 

Rigney (1989:127) sien historici se rol as volg: hulle gee “form and meaning to the past 

through their choice of historical subject subject and selection of relevant facts, and 

through their subsequent representation and articulation of those facts in discourse”. 

Daarby beweer sy “that a retrospective narrative does not reproduce a structure which is 

inherent in events, but is rather, a particular way of giving events form and meaning, of 

making them intelligible” (Rigney 1989:128). Die elemente wat die historikus in sy 

diskoers gebruik (gebeure, karakters, ruimte) word op ’n sekere manier geselekteer, 

geïnterpreteer en geïnkorporeer in sy diskoers (Rigney 1989:132). Dit kan myns insiens 

eweneens van toepassing gemaak word op die konstruksie wat ’n romanskrywer uitvoer.  

 

Oor die konstruksie van ’n historiese roman kom Rigney (1989:134) tot die volgende 

gevolgtrekking: “the discourse of the historical novel does refer to real, historical events 

(with or without the explicit support of sources)”, maar “it represents those events in a 

narrative which combines a variable number of invented and factual evenemential 

elements, and does so according to a discursive-contract that allows for such a 

combination”. Viljoen (1993:5) verwys na postmodernistiese romans waarin die skrywer 
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se poging tot “totalisation” doelbewus sigbaar gemaak word: “the fictionalisation, 

ordering and control of events in the narrative form”. ’n Teks kan egter ook teen 

“totalisation” ingaan as daar gebruik gemaak word van “fragmented presentation” en ’n 

“polyphonic style” (Viljoen, 1993:5). In Hoofstuk 4 sal daar nagegaan word of dit die 

geval is in Sleuteloog.  

 

Die bestudering van postmoderne historiese romans het gelei tot teoretisering oor wat 

Linda Hutcheon (1988) historiografiese metafiksie noem. Die vraag is in watter mate 

Sleuteloog met hierdie tipe roman ooreenstem. Hutcheon gebruik die term vir “novels 

which are both intensely selfreflective and yet paradoxically also lay claim to historical 

events and personages” en praat van ’n “theoretical self-awareness of history and fiction 

as human constructs”. Patricia Waugh (1984:2) gee die volgende definisie van 

metafiksie: “Metafiction is the term given to fictional writing which self-consciously and 

systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about 

the relationship between fiction and reality”. Vir Bertens en D’Haen (1988:104) is ’n 

verhalende teks wat sy eie fiksionaliteit uitlig egter slegs metafiksioneel as dit sistematies 

gebeur “en als dat blootleggen van die fictionaliteit ten doel heeft vragen over het wezen 

van literatuur en haar relatie met de werkelijkheid te stellen”. Beide die opkoms van die 

metafiksie én van die postmodernisme is volgens hulle onlosmaaklik verbonde aan “het 

eigentijdse gevoel dat de relatie tussen literatuur en werkelijkheid problematisch is”.  

 

Daar is al gesê dat die selfrefleksie wat daar in postmoderne metafiksie voorkom gepas of 

selfs nodig is in die veld van die historiografie en dat die historiografie waardevolle lesse 

van die roman kan leer as gevolg van laasgenoemde se inherente polifoniese en 

selfrefleksiewe aard (La Capra, 1985:132). In plaas daarvan om geskiedenis te sien as ’n 

empiriese en transendentale werklikheid waartoe ’n mens toegang kan verkry, word dit 

binne die poststrukturalisme gesien as “a form of understanding” (Viljoen, 1993:2). 

Geskiedenis is onderworpe aan komplekse kwessies soos representasie, interpretasie en 

narratief (Young, 1990:22) en daarom kan historiese betekenis (soos enige betekenis in ’n 

poststruksturalistiese konteks) gesien word as “unstable, contextual, relational and 

provisional” (Hutcheon, 1989:67). 
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Poststrukturalisme bring óók ’n selfbewustheid mee oor die verskil tussen gebeure van 

die verlede en die historiese feite wat deur middel van interpretasie daaruit gekonstrueer 

is (Hutcheon, 1989:57). In hierdie konteks is geskiedkundige feite nie net ’n gegewe nie, 

maar eerder “discursive constructions created in a specific paradigm by means of 

metaphors, icons, images and values that influence understanding” (Degenaar, 1986:67-

70). Dit beïnvloed die status van geskiedkundige dokumente, want hulle word nie meer 

gesien as neutraal of objektief nie, maar as “value-laden” interpretasies van 

geskiedkundige gebeure.  

 

Haasse se beskouinge sluit redelik nou aan by eietydse denkrigtings, hoewel haar werk 

ook modernistiese trekke vertoon (soos sluiting). Vir Haasse (1990:337) beteken 

‘werklikheid’ die volgende vir elke individu afsonderlik: “de som van zintuigelijke 

waarnemingen, van ervaringen, gevoelens, gedachten, dromen. Iedereen leeft in een 

eigen werkeljikheid. Wat indruk maakt en blijft hangen, wordt deel van het strikt 

persoonlijke. Men selecteert automatisch de eigen werkelijkheid bij elkaar”.  

 

Dit wat ‘verlede’ genoem word, is volgens Haasse (1984:8) ’n aspek van elkeen se 

werklikheid, iets wat ’n mens in jou bewussyn opneem en van ’n aantal verskillende 

kante kan bekyk. Dit is moontlik dat ’n mens jou herinneringe op verskillende stadiums 

van jou lewe verskillend kan interpreteer en die gevolg daarvan is vir haar as volg: “Het 

verleden verandert met terugwerkende kracht door de manier waarop het benaderd en 

geïnterpreteerd wordt” (1984:8). Vir Haasse maak die feit dat twee mense dieselfde 

gebeure op verskillende maniere onthou, nie die een weergawe ‘waar’ en die ander 

‘onwaar’ nie. Die resultaat is volgens haar “’n veelkantige, fluktuerende totaalbeeld” 

(Haasse 1990:337). Haasse (1984:15) verwys ook na die konstruksie wat plaasvind 

wanneer ’n skrywer oor die verlede skryf:  
 

Vandaag schrijven over gisteren, dat wil zeggen: in teksten geschiedenis verwerken, 

levert nooit een afgerond geheel op, zoals een werk van de verbeelding dat doet. Het 

onderwerp zelf is nooit ‘af’, laat altjid ruimte open voor andere, nieuwe interpretaties. 

Hoogstens kent de schrijver de voldoening door aanvulling, of door afbraak, een 
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bijdrage te hebben geleverd aan het beeld van een voorbij tijdperk, vroeger 

mensenleven. Hij staat in dienst van de raadselachtige tijd die onze waarneming 

beheerst. Alleen de scheppende verbeelding bezit de macht zich daaraan te onttrekken.  
 

Die persoon wat skryf oor die verlede kry volgens Haasse te doen met verwarrende 

waarnemings en ervarings in verband met die belewenis van tyd en met die begrippe 

fiksie en werklikheid. Om ‘vandag’ oor ‘gister’ te skryf, klink volgens Haasse (1984:7) 

bedrieglik eenvoudig, want vandag bestaan uit ’n reeks oomblikke wat tydens die 

belewenis daarvan reeds in geskiedenis verander.  

 

3.5 Perspektief en narratiwiteit 
 
Fokalisasie is van kardinale belang in Sleuteloog, aangesien dit (soos genoem) as die 

belangrikste, subtielste en mees indringende manipulasiemiddel beskou kan word (Bal, 

1978:118). Dit het reeds duidelik geword dat die narratief ’n konstruksie van die 

werklikheid is en dat elke mens sy of haar eie konstruksie van sy wêreld opbou. Dit 

impliseer dat elkeen ook ’n eie perspektief op die werklikheid het, waarby die bestaan 

van ’n ‘korrekte’ weergawe van die werklikheid of die waarheid geproblematiseer word. 

Du Plooy (1993:227) noem dat die realiteit vele gesigte het, maar dit is eerder ’n geval 

dat mense vele gesigte aan die werklikheid toeken. Die verlede as ’n narratief word 

verskillend gesien deur ’n enkeling of groep, afhangende van daardie persoon of groep se 

perspektief (Du Plooy, 1993:227). Soos identiteit is perspektief veranderlik: die manier 

waarop verskillende groepe mense en individue kyk, is voortdurend aan die verander. 

 

Ons perspektief en optrede word volgens Burger (2001:83) deur die oomblik en die 

verlede bepaal. Hy wys op Carr (1997:17) se argument dat hierdie “teenwoordige 

perspektief” ons toegang gee tot sowel die verlede as die toekoms. Ons is altyd besig om 

ons verlede te herskou en vir die toekoms te beplan. In die lig hiervan word sekere 

inligting geselekteer en ander geïgnoreer. Terwyl ons ervaar en daarvolgens optree, is ons 

volgens Burger (2001:83) altyd besig om ons eie lewens te “narrativiseer” (in die sin van 

inligting selekteer en struktureer, dit wil sê die retoriese proses). 
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Perspektief en die konstruksie van ’n narratief beïnvloed mekaar wedersyds en vind 

terselfdertyd plaas. Na gelang van jou perspektief konstrueer jy gebeure of die verlede op 

’n sekere manier. Terselfdertyd bepaal daardie konstruksie hoe jy na die verlede of die 

wêreld kyk. Volgens Burger (2001:83) ervaar ’n mens nie in die eerste plek die lewe en 

dink dan in die tweede plek daaroor in die vorm van stories nie. Jou aksies en ervarings is 

déél van jou storie, selfs terwyl dit gebeur. Carr (1997) wys daarop dat hierdie narratief 

nie net mimeties reflekteer nie, maar aktief besig is om betekenis te genereer en iets te 

skep (Burger, 2001:83). Dit beteken nie dat die narratief apart van daardie aksies en 

gebeure bestaan nie – dit het ’n direkte invloed op jou aksies en is deel van jou lewe: 

“Narration, nevertheless intertwined as it is with action, does this in the course of life 

itself – not merely after the fact, as the hands of authors, in the pages of books” (Carr, 

1997:17). Die implikasie hiervan is dat die narratiewe aktiwiteit alreeds plaasvind 

voordat dit kognitief of esteties raak in die vorm van geskiedenis of fiksie (Burger, 

2001:83). Jou identiteit hang dus af van die storie wat jy verkies om uit te leef (Burger, 

2001:84). Dit toon dat identiteit nou verband hou met perspektief, dit wil sê: ek is wie ek 

dink (sien) ek is. Identiteit behels uiteindelik ook ’n konstruksie van ’n eie narratief.  

  

3.6.1 Postkoloniale diskoers: perspektief en narratief 

 

Die postkoloniale instelling van ’n roman word dikwels veral bewerkstellig op die vlak 

van fokalisasie. Dit gaan hier oor “who is representing whom, and how?” soos Gayatri 

Spivak tereg vra (Childs & Williams, 1997:160), asook om: wie kyk na wie? Soos blyk 

uit die oorsig in Hoofstuk 2, het Hella Haasse haar as skrywer in haar oeuvre meermale 

met die koloniale geskiedenis van Indonesië bemoei. Aangesien daar in Sleuteloog sprake 

is van ’n Nederlandse karakter se perspektief op haar Indonesiese vriende en kennisse 

(veral Dee), is dit dus nodig om kortliks in te gaan op die teoretisering binne die 

koloniale en postkoloniale diskoers.  

 

Edward Said se studie Orientalism (1978) het ’n belangrike impuls verleen aan die steeds 

groeiende veld van akademiese ondersoek wat die naam koloniale diskoers dra. Said 

(1991:2-3) definieer die Oriëntalisme as “a Western style for dominating, restructuring, 



 39

and having authority over the Orient”. ’n Soort mega-diskoers oor die Oriënt het 

ontwikkel wat die Oriëntalisme besonder magtig gemaak en die idee laat ontstaan het dat 

slegs Westerlinge regtig die Oriënt ken (Childs & Williams, 1997:99). In Orientalism 

ondersoek Said, na aanleiding van onder andere Foucault (1989) se opvattinge (Huigen, 

1994:124), hoe dié diskoers oor die Nabye Ooste ontstaan en ontwikkel het, en hoe dit 

die koloniale maguitoefening daar beïnvloed het.  

 

Die nadruk op die Oriëntalisme as ’n diskoers wat bestudeer word vir sy interne 

samehang eerder as op grond daarvan dat sy representasies van die ‘werklike’ Oriënt 

geldig is of nie, is gebaseer op Nietzsche se uitgangspunt dat daar geen ware 

representasie van enigiets kan wees nie (Viljoen, 1996:54). Volgens Huigen (1994:124) 

val Said nie soseer die Oriëntalistiese diskoers aan deur dit te konfronteer met die 

werklikheid wat as Oriënt aangedui word nie, maar beskou hy die diskoers (of narratief – 

LB) eerder as ’n representasie van die werklikheid wat dit voorgee om na te boots, dit wil 

sê as ’n vervanging van die werklikheid. Hoewel die diskoers slegs ’n taalbousel is, 

dwing dit wel deur die inbedding in gesaghebbende instituties geloof in die waarheid 

daarvan af (Huigen, 1994:125). Ook Mackenzie (1995:xii) voel die Oriëntalisme 

verteenwoordig ’n konstruksie, nie ’n werklikheid nie, maar ’n embleem van oorheersing 

en ’n wapen van mag. 

 

Een van die mees invloedryke aspekte van Said se Orientalism is sy ondersoek na die 

manier waarop die Weste die Oriënt as die ‘ander’ konstrueer, dit wil sê as ’n 

versameling van al die karaktereienskappe wat as nie-Westers (en daarom negatief) 

beskou word (Childs & Williams, 1997:100). Said is van mening dat die belangrikste 

taak van die Oriëntalisme in die toekoms sal wees om studies te onderneem wat 

kontemporêre alternatiewe kan verskaf vir die vroeëre Oriëntalisme en om te ondersoek 

hoe kulture en mense bestudeer kan word vanuit, wat hy noem, “a libertarian or a non-

repressive and nonmanipulative perspective” (1991:24). Die meeste van die resente 

studies oor die koloniale diskoers sentreer dan ook rondom die vraag op watter wyse die 

‘ander’ geken kan word sonder dat dit saamgaan met die vestiging van outoriteit en 

uitoefening van mag (Viljoen, 1996:54). 



 40

 

Schipper (1990:167) sien dit as volg: die tendens om die vreemde negatief te beoordeel, 

blyk ’n reël eerder as die uitsondering te wees. Kulturele verskeidenheid word selde 

aanvaar as iets vanselfsprekends. Inteendeel, meestal word anders-wees nie goedgekeur 

nie en hou mense by die grense van hul eie groep, ras, geslag, taal, wêrelddeel en kultuur. 

Schipper bekyk hoe allerhande vooroordele dit vir ons onmoontlik maak om objektief om 

te gaan met ander volke, kulture en literature en pleit vir groter beskeidenheid wanneer 

Westerse literatuurwetenskaplikes die literêre produksie van nie-Westerse volke 

bestudeer. David Spurr (1993:189) stel in The Rhetoric of Empire ’n oplossing ten 

opsigte van die beskrywing en representasie van die ‘ander’ voor, naamlik dat dié soort 

teks op selfbewuste wyse sy eie veronderstellings sal ondersoek en erken. In hierdie 

studie word ondersoek of Haasse tekens hiervan toon in Sleuteloog. 

 

Vanweë die kritiese manier waarop Haasse omgaan met die koloniale ervaring in haar 

romans in die algemeen en in Sleuteloog in die besonder, kan haar werk in ’n groot mate 

as postkoloniaal gesien word. Die term postkoloniaal word immers gebruik vir die soort 

literatuur wat krities omgaan met die kolonialisme en weerstand bied teen koloniale 

perspektiewe (Viljoen, 2002:93). Elleke Boehmer (1995:3-4) onderskei naas 

postkoloniaal ook post-Koloniaal (die periode na die Tweede Wêreldoorlog). Sleuteloog 

kan gedeeltelik as post-Koloniaal beskryf word, omdat heelwat van die gebeure afspeel 

na die Tweede Wêreldoorlog. Die roman is egter eerder ten opsigte van tyd gesitueer in 

verskillende stadia:  vooroorlogs, gedurende die oorlog, tydens die sosiaal-politieke 

omwenteling in Nederlands-Indië en Indonesië, en na die oorlog (veral die sestigerjare en 

die romanhede). ’n Representasie van die Indonesiese geskiedenis word gegee teen die 

agtergrond van beide Indonesië en Nederland. 

 

Die begrip ‘postkoloniale literatuur’ verwys nie alleenlik na die literêre produksie wat 

gevolg het na die koloniale literatuur nie; maar spreek ook van ’n kritiese skrutinering 

van en ingaan teen koloniale verhoudinge en perspektiewe in hierdie tekste, sodat 

gekoloniseerdes ’n kans gebied word om hulle plek in te neem as historiese subjekte. 

Daarby het dit dikwels te doen met ’n simboliese omkering, ’n ‘hervorming’ van 



 41

dominante betekenisse en algemeen-aanvaarde aspekte. In die proses word tematies en 

formeel ingegaan teen pro-kolonialistiese diskoerse, soos die mites van mag, 

rasseklassifikasies, die beeldspraak van onderdanigheid, kulturele eksklusiwiteit, asook 

verdeling en groepering (sien Boehmer 1995:3). Op dié manier verskuif die swaartepunt 

deur ’n omkering in perspektief, sodat die leser se simpatie nou nie meer by die sentrum, 

by die magshebbers lê wat eeue lank die dagregisters en ander tipe geskiedenisse 

opgelewer het nie, maar eerder by die gemarginaliseerdes wat hier stem kry (Van Zyl, 

2003:60). Soos uiteengesit in Hoofstuk 4 geld laasgenoemde voorbeelde in ’n groot mate 

vir Sleuteloog. 

 

Wanneer daar wel in Sleuteloog deur die oë van die gekoloniseerde gekyk word, al is dit 

dan ook op ’n indirekte wyse, kan dit op ’n manier gesien word as ’n variasie op “the 

empire writes back”. Oor hierdie soort postkoloniale literatuur sê Ashcroft, Griffiths & 

Tiffin (1989:34): “Received history is tampered with, rewritten, and realigned from the 

point of view of the victims of its destructive progress”. Oor die perspektief van die 

gekoloniseerde besin Spivak (1988) in haar artikel “Can the Subaltern speak?” Sy noem 

voorwaardes waaronder die postkoloniale intellektueel stem kan gee aan die stemloses 

wat uitgeskryf is uit die konvensionele historiografie. Spivak is veral krities teenoor die 

“first-world intellectual masquerading as the absent nonrepresenter who lets the 

oppressed speak for themselves” en kom uiteindelik tot die gevolgtrekking dat dit bykans 

onmoontlik is om stem te gee aan die stemlose ‘ander’ (Viljoen, 2002:92).  

 

In hierdie opsig kan ’n mens vra of die karakter van Dee nie eerder geapproprieer word 

deur ’n wit skrywer met ’n eie agenda nie. Terry Goldie (1989, in Ashcroft, Griffiths en 

Tiffen, 1995:232) lewer in hierdie opsig die volgende beswaar: “The indigene is a 

semiotic pawn on a chess board under the control of the white signmaker”. Myns insiens 

is dit nie die geval nie, aangesien Haasse juis die subjektiwiteit van Herma se 

representasie uitlig. Die uitbeelding van Dee in Sleuteloog gaan in heelwat opsigte juis 

teen hierdie tipe visie in. 

 

3.6.2 Indies-Nederlandse literatuur 
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Haasse se werk kan in verband gebring word met die sogenaamde Indies-Nederlandse 

literatuur, maar hierdie term is nie sonder meer onproblematies nie (vergelyk Van 

Zonneveld, 1990:35-37). Twee groepe outeurs kan onderskei word, naamlik die “Eerste-

generatie” skrywers soos Hella Haasse, wat self in Indonesië gewoon het, en die 

“Tweede-generatie” Indiese outeurs soos Marion Bloem wat in Nederland gebore is ná 

die onafhanklikheidswording van Indonesië (Paasman, 2004:162).  

 

Paasman (2004:166) wys daarop dat alle literatuur oor Nederlands-Indië ’n sterk 

tematiese samehang het: “het proces van expansie, kolonisatie en dekolonisatie”. 

Jonckheere (2001:176) sluit hierby aan deur te sê hierdie outeurs se werk behoort tot die 

postkoloniale literatuur indien ons, soos Ashcroft, Griffiths en Tiffin (1998:186), 

postkoloniale literatuur definieer as literêre werke wat sigself besig hou met “the effects 

of colonizations on cultures and society”.  

 

Verskeie ooreenkomste tussen Hella Haasse en die hoofkarakter in Sleuteloog kan 

uitgewys word: albei groei byvoorbeeld in Batavia op, albei maak die oorlog in 

Nederland mee, trou in ongeveer dieselfde jaar en kyk later met gemengde gevoelens 

terug op hul koloniale jeug. Via Herma gee Haasse uitdrukking aan haar dubbelsinnige 

verhouding met haar geboorteland, soos sy ook in van haar ander romans doen (Luis 

2002). Haasse het self begrip vir die dilemma waarin die ‘Indiese’ gemeenskap in 

Nederland hulself bevind. Aan die een kant is daar die ‘totoks’, die volbloed-

Nederlanders wat iets met Nederlands-Indië te doen gehad het, en aan die ander kant die 

‘Indo’s’, die Indiese Nederlanders wat in die jare vyftig ná onafhanklikheidswording 

Nederland toe gekom het. Hulle kon kies: bly hulle in Indonesië, moes hulle die 

Indonesiese identiteit aanneem en hulle kon dan verwag om vanuit die Indonesiese 

maatskappy diskriminasie te ervaar, of hulle kon Nederland toe gaan, waar hulle 

“displaced persons” was (Dijkgraaf 2002). Haasse voel as volg oor mense wat tot hierdie 

groepe behoort: “We zijn toch allemaal ‘niet echt-Nederlandse’ Nederlanders. Wij zijn 

mensen-van-daar, je kleur maakt niet uit. De invloed die je psychisch ondergaan hebt is 
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voor ieder even sterk” (Dijkgraaf 2002). Sy vra haarself dan ook af: “Hoe zou ik mij ooit 

kunnen losmaken van mijn Indische verleden?” (Prinssen & Vermij, 1991:18). 

 

In aansluiting by een van die doelwitte van hierdie studie, naamlik om te bepaal wat die 

perspektief op die ‘ander’ in Sleuteloog is, verwys Termorshuizen (1990:30) na die 

sogenaamde ‘eigen’ en ‘andere’ wêreld. Hy gebruik dit in die konteks van Nederlanders 

wat in Indonesië gewoon het, maar nie veel kontak gehad het met die ander wêreld, 

oftewel die wêreld van die inlanders, nie en dus in hul ‘eie’ wêreld geleef het. Haasse kan 

myns insiens nie in hierdie klas geplaas word nie aangesien sy wél die perspektief op die 

‘ander’ wêreld probeer weergee. 

 

3.7.1 Perspektief op ruimte, plek en landskap 

 

Alhoewel ons in Sleuteloog slegs deels te doen kry met ’n reisverhaal as die hoofkarakter 

Indonesië herbesoek en in baie opsigte ’n vir haar vreemde landskap aantref, het ons 

deurentyd te doen met ’n persoon wat met die koloniseerders (‘totoks’) geassosieer word, 

gestel teenoor persone wat die gekoloniseerdes verteenwoordig. Daar word met en vanuit 

hierdie oë na mekaar gekyk. Die rol van visie / perspektief / fokalisasie binne koloniale 

en postkoloniale tekste blyk reeds uit die titels van teoretiese navorsing soos Bernard 

Smith se European Vision and the South Pacific (1960), Mary Louise Pratt se Imperial 

Eyes: Travel Writing and Transculturation (1992) en Simon Ryan: The Cartographic 

Eye. How Explorers Saw Australia (1996) – sien ook Spurr (1993). ’n Klankspel met “I / 

Eye” word meermale aangetref.  

 

Die tipiese koloniale reisiger is manlik. Ontdekkingsreise is gesien as manswerk binne ’n 

manswêreld, en die joernale en verhale wat op grond hiervan geskryf is, was hoofsaaklik 

gerig op ’n manlike teikengroep (Boehmer, 1995:74-79). Die reisiger lig volgens 

Kabhani (1994:2–6) kultureel veral dié dinge uit wat in binêre opposisie staan met 

betrekking tot die vir hom bekende kulture en representeer gewoonlik die belangstellings 

en denksisteme waarin hy geskool is. Die inheemse bewoners is vanuit hierdie soort 

reisigers se optiek dikwels beskryf as onbeskaafde barbare wat beheer en bekeer moes 
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word. Die Europese koloniseerder is daarteenoor uitgebeeld as ’n eerbare mens eerder as 

’n uitbuiter, as iemand wat die minder bevoorregtes moes ophef tot op sy verhewe vlak: 

“The European [...] cherished the notion of his gentlemanliness among savages. It was 

one added way of convincing himself that he was born to rule over them” (Kabhani, 

1994:78). Die indigene is slegs in ’n positiewe lig beskou as hulle die koloniseerder wou 

en/of kon help in sy poging om die omgewing te domineer. 

 

Kabhani (1994:68) wys verder op die tipiese perspektief van die Westerse man op die 

Oosterse vrou: “The eroticism that the East promised was mysterious and tinged with 

hints of violence. The Oriental woman was linked, like a primitive goddess, with cycles 

of the supernatural”. Daar is iets donkers, verbode, seksueels, sensueels, eksoties en 

eroties aan sulke vroue, wat dus iets anders aan Westerse mans verskaf het as in die geval 

van Westerse vroue: “the attractiveness of the foreign woman, racially deviant, erotic 

because exotic” (Kabhani, 1994:71). 

 

Die Eurosentriese visie op beide die ‘ander’ én die landskap word onder meer daardeur 

gekenmerk dat dit reeds gevorm is. Die kyker in koloniale ontdekkingsjoernale sien nie 

werklik nuut nie, want hy meet dit wat hy sien steeds aan die bekende, aan dit wat 

geprekonstrueer is deur vorige diskoerse van dieselfde aard, deur reeds-gevormde trope, 

tekstuele kodes en konvensies (Ryan, 1996:17). Dié tipe perspektiewe hang veral saam 

met die ontdekker wat homself in die sentrum plaas – “he is the vehicle for the 

production of a centralised visual discourse” (Ryan, 1996:8) – en aanspraak maak op die 

posisie van held, leier en outoriteitsfiguur: “as superior in knowledge and judgment to the 

party” (Ryan, 1996:22). Ryan (1996:6) verwys na “the explorative gaze” as “a mastery of 

space”. Khabani (1994:78) verwys vergelykenderwys na skilderye oor die Ooste wat 

getuig van ’n koloniale tipe perspektief: “Very few of the Orientalist painters were able to 

offer a narrative-free depiction of the scenes they were witness to. They narrated the East 

while painting it, they transformed it into metaphor and myth. They offered Europe what 

Europe wished to see”.  
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Met betrekking tot die ruimte word ’n onderskeid soms gemaak tussen ruimte, plek en 

landskap. Viljoen (1998:77) wys daarop dat die terme ‘plek’ en ‘landskap’ na die 

historiese, politieke, sosiale en kulturele waardes verwys waarmee ’n neutrale ‘ruimte’ 

gelaai word. Volgens haar word die term ‘plek’ gebruik waar daar sprake is van die 

menslike besetting van ’n geografiese terrein deur byvoorbeeld naamgewing, 

kaarttekening en beskrywing, en die term ‘landskap’ wanneer die fokus val op aspekte 

van die natuurlike omgewing soos die geografie en plantegroei, maar daar desnietemin 

sprake is van ’n historiese, politieke en kulturele dimensie. Daarom sê Darian-Smith, 

Gunner en Nuttall (1996:3): “It is through the cultural processes of imagining, seeing, 

historicizing and remembering that space is transformed into place, and geographical 

territory into a culturally defined landscape”.  

 

3.7.2 Naamgewing 

 

By die transformasie van die ruimte tot plek of landskap beskou die historikus Paul 

Carter (1987:xxxiv) naamgewing as ’n deurslaggewende faktor: “by the act of place-

naming, space is transformed symbolically into a place, that is, a space with history”. 

Eiename is ook dikwels draers van simboliese en ander betekenisse. Naamgewing van die 

‘ander’ op grond van die naamgewer se eie kultuur kan volgens Van Zyl (2002:171) as ’n 

vorm van bestekopname en appropriasie beskou word wat ten nouste verbonde is met 

oorreding, fokalisasie en ideologiese magsuitoefening.  

 

Naamgewing is verder ’n vorm van besitname deur benoeming wat aandui dat daar 

geklassifiseer word. In hierdie verband word die term etnonieme gebruik. Dit is “names 

referring to groups either linguistically or geographically” (Grünthal 2000) op grond van 

etniese merkers wat sekere mense met mekaar deel, “an objective ascriptive property 

such as language, religion, or race, that can be used to characterize members of a […] 

group” (Riggs 2000). Riggs vind verder: “Multi-cultural contact generates consciousness 

of cultural identities, both ‘ours’ and ‘theirs.’ The ethnonyms we apply to others are 

exonyms and those we use to refer to ourselves are endonyms. Predictably, the former 

carry negative connotations and the latter favorable ones” (sien ook Van Zyl 2000). Daar 
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word in hierdie studie onder meer vlugtig ingegaan op die bydrae wat etnonieme en 

naamgewing lewer tot die perspektiewe wat oorgedra word. 

 

In die volgende hoofstuk word die teoretiese uitgangspunte – narratiewe representasie, 

perspektiewe op die ‘ander’, naamgewing en identiteit, historiese representasie en 

perspektiewe op die landskap – wat in hierdie hoofstuk uiteengesit is, op Sleuteloog van 

toepassing gemaak ten einde te bepaal wat die sentrale boodskappe is wat Hella Haasse 

met die roman wil oordra. 
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Hoofstuk 4 
 

Perspektiewe in Sleuteloog 
 

4.1 Inleidend 

 

In hierdie hoofstuk word die teoretiese uitgangspunte toegepas wat in Hoofstuk 3 aan die 

orde gestel is met betrekking tot die roman Sleuteloog, ten einde vas te stel watter 

besprekingspunte Hella Haasse in die proses op die voorgrond stel. Daar word vervolgens 

onder meer ingegaan op die volgende vraagstellings wat na aanleiding van die roman 

geformuleer is, ten einde te probeer vasstel wat die moontlike kernbetekenisse is wat 

Haasse in Sleuteloog aan die leser wil oordra: 

 

• Hoe word die narratief benut om in die roman die onkenbaarheid van ander mense en 

die relatiwiteit van gegewens in die roman te suggereer? Watter rol speel perspektief 

hierin?  

• Hoe hou dit verband met die identiteit van die self en die ‘ander’ binne die ruimte van 

Nederlands-Indië /Indonesië en Nederland?  

 

Terwyl die verskillende teoretiese uitgangspunte in Hoofstuk 3 afsonderlik bespreek is, is 

dit bykans onmoontlik om ten opsigte van die roman-analise hierby te hou, vanweë die 

digte web wat Hella Haasse in hierdie bedrieglik eenvoudige roman weef: “Er ontstaat in 

Sleuteloog een weefsel waarin alles met alles te maken heeft – kenmerkend voor Haasses 

oeuvre” (Dijkgraaf 2002). Daar word by die volgende volgorde gehou in die 

hieropvolgende bespreking: narratiewe representasie, perspektiewe op die ‘ander’, 

naamgewing en identiteit, historiese representasie en perspektiewe op die landskap. 
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4.2 Die rol van narratiewe representasie 

 

Die term narratief word in hierdie bespreking gebruik vir die konstruksie van enige 

verhaal of vir enigiets wat ’n verhalende aard of karakter het, of dit nou Bart Moorland se 

briewe is, Herma se gedagtes oor Dee of verhale wat hulle as kinders aangehoor het. Ook 

die weergawe van gegewens oor die verlede of oor ander se identiteit kan in ’n sekere sin 

as narratiewe beskou word. Narratief ten opsigte van Sleuteloog word dus nie slegs 

gesien as die verhaal oor haar vriendin Dee wat Herma Tadema aan die joernalis Bart 

Moorland vertel nie, maar strek heelwat verder: die leser kry hier enersyds te doen met 

alles wat in Herma se gedagtes aangaan nadat sy Moorland se versoek ontvang, maar 

andersyds sluit haar narratief ook dié dinge in wat dwarsdeur haar lewe in haar gedagtes 

afgespeel het.  

 

Dit vind neerslag in die romanstruktuur. Terwyl Moorland se aanleidende vrae en 

opmerkings slegs in briefvorm verskyn, word Herma s’n as ’n aaneenlopende reeks 

gedagtes gegee (sonder hoofstukindelings) wat oënskynlik planloos verloop op grond van 

assosiatiewe spronge. Dat dié gedeelte nogtans helder en logies oorkom, is te danke aan 

die sterk ordenende hand van die outeur, wat wel in die breë uitgaan van ’n chronologie 

en op ’n vernuftige manier sekere inligting gee en ander weerhou, sodat die spanning 

behoue bly. So word byvoorbeeld uitgegaan van Bart Moorland se brief as motoriese 

moment (7), terwyl die bestaan van die “condoleancebrief” (170) wat Herma ’n jaar na 

haar eggenoot Taco se dood van ’n kollega van hom ontvang en wat ’n verhouding tussen 

Taco en Dee bevestig, teruggehou word tot teen die einde van die roman. Daar word 

verder in dié sin ’n spel met die leser gespeel deurdat dit aanvanklik voorkom of dit veral 

om die geskiedenis van Dee Mijers gaan, terwyl dit uiteindelik eerder ’n selfverkennende 

narratief van Herma blyk te wees, waarin juis die status van gegewens en kennis oor ’n 

ander bevraagteken word. 

 

Binne-in Herma se narratief kom verskeie ander narratiewe of vertellinge voor, wat 

noodwendig saamhang met die perspektief van waaruit dit vertel word. In Sleuteloog kry 

die leser met ’n kompleks van fokalisasies te doen, hoewel gefilter deur die 



 49

samebindende fokalisasie van die ek-verteller, Herma Tadema. Dit lei uiteindelik tot 

verskillende perspektiewe in die ruim betekenis van die woord, naamlik die “vermoë om 

dinge in hul verhouding en belangrikheid tot mekaar te sien” (HAT 2000:845) namate ’n 

progressie in Herma se insig in haarself en ander deur nadenke waargeneem kan word. 

 

Herma word aanvanklik uitgebeeld as iemand wat op sekere tye van haar lewe heeltemal 

onbewus is van wat met die mense om haar aangaan. Dit dra die idee oor dat ’n mens 

eintlik maar deur ’n sleutelgat kyk na die mense rondom jou en dus ’n baie beperkte en 

eensydige visie het. Omdat ’n mens se kennis en insig beperk is, probeer elkeen maar 

steeds vir hom- of haarself verbande lê tussen gebeure, waarby jy jou eie sin toeken aan 

dié dinge wat met jou gebeur en in die proses jou eie verhaal konstrueer. Volgens Elsbree 

(1982:11) is die vertel van verhale (soos genoem in Hoofstuk 3) ’n basiese ‘rituele’ 

handeling wat ’n mens aanleer om sy individuele werklikheid te kan beheers. Die 

narratief van die karakter Herma is by uitstek so ’n poging tot beheersing. Daarteenoor lei 

die wisselende perspektiewe en identiteitsveranderinge wat in die roman vooropgestel 

word, egter tot die indruk dat niks vasstaande of stabiel is nie. 

 

4.3 Gekonstrueerde verhale oor die verlede 

 

Stories as sodanig speel ’n prominente rol in Sleuteloog. Uit sowel die inhoud, die manier 

waarop dit oorgedra word én die konteks daarvan kan afgelei word watter aspekte met die 

sentrale narratief verbind kan word in hierdie roman. Hierdie verhale word terselfdertyd 

aangewend ter voorbereiding op latere (meestal ontluisterende) gebeure en perspektiewe 

én as instrumente in die skep van spanning. Daar is byvoorbeeld sekere verhale 

(narratiewe) wat van jongs af ’n rol in Herma en Dee se lewe speel, byvoorbeeld dié oor 

Pakembangan – wat Herma dan later in ’n totaal ander konteks meemaak:  

 

Pas als de auto de toegangsweg naar Pakembangan in draait – de ‘oprijlaan’, zoals 

mevrouw Mijers altijd zei – tussen de dubbele rij van hoge kenaribomen, geef ik me er 

rekenschap van dat ik hier nooit eerder geweest ben. Door de foto’s in mevrouw Mijers’ 

album had ik altijd het gevoel het landgoed en het huis te kennen, alsof ik er zelf geboren 

en getogen was. Wat ik nu zie, wijkt af van mijn voorstelling ervan (429). 
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Die verhale fassineer die meisies juis omdat hulle nooit alles hoor wat hulle wou weet 

nie: “Wij kenden het alleen uit de schaarse mededelingen van Non, en van de foto’s in 

mevrouw Mijers’ familiealbum” (61). Dit wys op die selektiwiteit, toevalligheid en 

beperkte perspektief van beide herinneringe en relieke uit die verlede soos foto’s wat 

behoue bly.  

 

Mevrou Mijers het die album gereeld te voorskyn gehaal en dan peinsend daardeur 

geblaai. Dit sou herinneringe by haar oproep en wie ook al in die rondte was, sou dan 

vergas word op verhale uit “tempo doeloe” (61), verhale van ’n heel ander tyd. Die 

meisies kon “nooit genoeg” (63) van hierdie verhale kry nie. Daar word vertel dat die 

meisies alles “door haar ogen” (72) gesien het en dat sy alles “tot in de kleinste 

bijzonderheden” (72) beskryf het. Mevrou Mijers vertel hulle watter kos bedien is (“De 

maaltijd, bereid door een Franse chef-kok!”), watter klere hulle aangehad het (“zalmroze 

tafzijde, met een sleep, en een stola van Brusselse kant!”) en ook hoe die omgewing 

gelyk het (“Het in maanlicht badende immense park voor, en de donkere bomenmassa’s 

van ‘s lands Plantentuin achter het paleis!”) (73). Die oortollige gebruik van 

uitroeptekens is nie alleen karakteriserend van mevrou Mijers se tipe vertelling en haar 

opgetoënheid oor die luukses van die koloniale verlede nie, maar lewer myns insiens 

terselfdertyd nog ’n bewys van die gekonstrueerdheid van die narratief. 

 

Daar is verder gereeld sprake van dinge wat nie vir die kinders se ore bedoel is nie, soos 

wanneer Non met tante Neng praat oor iemand wat vermoor is. Wanneer Herma te veel 

uitvra, sê Non “Stil jij!” (67). Die geheimsinnigheid wat die verhale omring, speel dus ’n 

belangrike rol in sowel die oproep van spanning as in die tipiese Oosterse atmosfeer wat 

tot stand gebring word. 

 

Die feit dat daar nie net op die verhale self gekonsentreer word nie, maar ook gesinspeel 

word op die belangrikheid van die manier waarop dit aan hulle as kinders vertel is, dui 

daarop dat dit nie net gaan oor wat in ’n narratief vertel word nie, maar ook hoe dit vertel 

word. Dit impliseer dat dit nie net gaan oor die feitelike nie, maar veral ook om die 
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proses van konstruksie. Só word daar byvoorbeeld melding gemaak van die feit dat die 

meisies lank by Non moes neul voordat sy een van haar verhale vertel het, maar dat hulle 

sonder veel moeite vir mevrou Mijers aan die praat kon kry omdat sy dit heerlik gevind 

het om haar herinneringe op te haal. Non het oor ’n voorraad geheimenisse en grieselige 

verhale beskik wat onder meer te make gehad het met die verlede van die Muntinghs in 

die Kompanjiestyd. As kinders het Herma en Dee “aan haar lippen” (68) gehang omdat 

sy die verhale so “meeslepend” (68) kon vertel. Hulle wou die stories weer en weer hoor, 

elke keer met nuwe details. Soms het hulle hul eie stories daaroor opgemaak.  

 

Een van Non se verhale gaan oor die eggenote van Jeremias Muntingh wat een nag 

onthoof is. Dié verhaal word vertel soos wat ’n mens ’n grilstorie aan ’n kind sal vertel: 

“haar glanzende huid had een heel donkere kleur, haast zwart, als ebbenhout” (68). 

Wanneer Non hierdie verhaal “met veel gevoel voor drama” (69) vertel, sou sy ’n 

oomblik swyg om hul reaksie van afgryse te sien. Daarna sou sy in grafiese detail vertel 

hoe Maria Sofia onthoof is met só ’n skerp mes dat sy nog kon terugloop na haar 

eggenoot in die huweliksbed voordat haar kop voor hom op die grond geval het. Ook wat 

hierdie verhaal betref, bly die waarheid ontwyk, want die skuldige word nooit gevind nie 

(69). Herma en Dee vind die soeke na verklarings nog spannender as die verhaal self, ’n 

vooruitloop op Herma se soeke na verklarings oor haar eie verlede (hoewel minder 

grusaam).  

 

’n Ander raaiselagtige verhaal wat ook te doen het met die ou Huis Muntingh is dié van 

die Chinese spook (70). Dit sluit aan by die aandag aan die bonatuurlike in Sleuteloog. 

Herma onthou die verhale baie goed omdat Huis Muntingh so belangrik vir haar was. 

Hierdie verhale lei tot die konstruksie van Herma se eie narratief oor die mense wat in 

Huis Muntingh gewoon het, maar Dee vind haar storie “wel saai” (89) en sê sy sou ’n 

ander onderwerp gekies het. Dit wys terselfdertyd op die subjektiwiteit wat met hierdie 

proses gepaard gaan en op die feit dat ander se konstruksies nie noodwendig vir die 

subjek belangrik of interessant is nie. Later vertel Dee dan self iets uit die verlede aan 

Herma wat volgens haar wel spannend genoeg is. Dit het te make met haar eie 

identiteitsoeke, soos onder andere blyk uit haar gebruik van etnonieme soos ‘Indo’, 
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‘halfbloed’ en ‘totok’ – nog ’n aanduiding in watter mate stories verband hou met die 

individu se pogings tot beheersing van sy/haar werklikheid. 

 

4.4 Herma se narratief 

 

Wanneer Herma haar verhaal begin, vra sy haarself af tot wie sy die narratief rig (13). Dit 

dien as blyke daarvan dat ’n verhaal altyd vanuit ’n bepaalde perspektief vertel word en 

gemik is op ’n spesifieke gehoor. Sy besef ook dat Moorland “zwart op wit” (17) 

gegewens oor Dee verlang, maar dat persoonlike herinneringe dreig om die “strikt 

feitelijke informatie” (26) te verdring. Dit dui daarop dat sy besef haar herinneringe is 

deurspek met persoonlike konnotasies en dat dit nie noodwendig korreleer met gebeure in 

die verlede nie. Verder kan ’n mens se geheue jou in die steek laat, veral as dit wat jy 

probeer onthou so lank gelede gebeur het. Soms word Herma oorval met allerhande 

herinneringe: “een wereld van zintuiglijke indrukken, kleuren, geuren, geluiden, 

schakeringen van licht” (26). Die beelde wat by haar opkom, is partykeer selfs “haast 

tastbaar werkelijk” (26). Dit oorrompel haar, sy voel asof sy weer dáár is en asof sy maar 

net hoef op te skryf wat sy opnuut beleef. Soos genoem in Hoofstuk 1 vind dit neerslag 

op struktuurvlak deurdat sommige gedeeltes oor die verlede in die teenwoordige tyd 

weergegee word. 

 

Daar is tekens daarvan dat Herma ’n begin, middel en einde aan haar narratief toeken – 

vergelyk byvoorbeeld die opmerking: “Zonder die brief zou ik er nooit aan begonnen 

zijn” (7) en haar afsluitende woorde: “een rookoffer ten afscheid” (190). Wanneer Herma 

met die verhaal begin, vra sy haarself ook af waar die jeug van mense uit hul generasie, 

in hul omstandighede, eindig (27). Dit hou verband met die mens se behoefte om 

samehang te ervaar (Kermode 1966 in Burger, 2002:107). Daar word gevolglik onder 

meer koherensie en sluiting aan ’n uitbeelding van die lewe toegeken, terwyl die 

werklikheid/verlede/lewe self geen begin, middel en einde vertoon nie (White, 1980:27 in 

Van Zyl, 1997:36). In Hoofstuk 3 is genoem dat mense graag hierdie eienskappe met die 

werklikheid verbind om dit vir hulle makliker hanteerbaar en verstaanbaar te maak. 

Caserio (1979:288) beweer in dié verband dat ’n mens nodig het om die lewe te sien as 
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iets met ’n doel, ten einde sin daaraan te verleen (Du Plooy,1986:5). Dit is myns insiens 

ook wat Herma in haar narratief doen. In der waarheid is daar nie ’n spesifieke punt 

waarop ’n mens se verlede eindig nie, want wat vandag nog moet gebeur, sal môre deel 

wees van jou verlede. Herma besef dan ook redelik gou dat sy die narratief nie ter wille 

van Bart Moorland vertel nie, maar ter wille van haarself (49). 

 

Op hierdie punt is dit duidelik dat daar seleksie en kombinasie plaasvind, want Moorland 

soek net gegewens oor Dee se lewe. Wanneer representasie van die verlede plaasvind, 

word daar gekies uit dinge wat reeds ervaar is (Burger, 2002:11). Daar vind dan seleksie 

en ordening plaas volgens spesifieke narratologiese en retoriese prosedures om ’n 

spesifieke doel te bereik (Burger, 2001:82), in hierdie geval die representasie van Dee se 

lewe. Wanneer Herma dan oor haar en Taco se lewens nadink (wat noodwendig gebeur 

wanneer sy aan die verlede dink), wonder sy of Moorland iets aan hierdie gegewens het: 

“Vallen die gegevens over Taco en mij niet buiten zijn onderzoek naar ‘Mila 

Wychinska’?” (28). Verder dink sy: “Eigenlijk zou hij juist veel meer moeten weten” 

(28). Dit is egter onmoontlik vir enigiemand om álles te weet vanweë die feit dat elke 

mens ’n bepaalde perspektief op en kennis van sake het.  

 

Ook die feit dat Herma telkens probleme ondervind met die vertel van haar narratief, 

lewer bewys daarvan dat daar ’n afstand tussen die narratief en die beleefde werklikheid 

is. Iets wat geselekteer, gekombineer, beklemtoon en verwerk word, is immers ’n 

konstruksie en nie die werklikheid self nie. Sy vind dit vreemd dat sy, na al die jare wat 

sy tekste op haar vakgebied saamgestel en geredigeer het, telkens gerem voel wanneer sy 

die persoonlike herinneringe wat maar bly opwel, in woorde moet omsit. Om te 

formuleer was nooit vantevore vir haar ’n probleem nie, maar as sy nou lees wat sy vir 

Moorland op papier gesit het, voel sy nie seker of sy haar geheue kan vertrou nie (58). 

 

Die rol wat die narratief speel om sin te gee aan die werklikheid het ten slotte ook te 

make met die outeur van Sleuteloog, soos blyk uit Hella Haasse (in Blom 2002) se 

uitspraak dat sy eers bestaan as sy iets gedoen het met die waarnemings wat sy in die 

lewe maak (sien ook Hoofstuk 1). Die roman Sleuteloog sou in die lig hiervan ook in ’n 
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sekere sin beskou kon word as ’n narratief wat ontstaan het vanweë Haasse se behoefte 

om sin te maak van dit wat in haar eie lewe gebeur het. 

 

4.5 Perspektiewe op die ‘ander’ 

 

In Hoofstuk 3 is genoem dat die postkoloniale diskoers ter sprake gebring kan word by 

die lees van Sleuteloog. Dit het spesifiek te doen met die wyse waarop die perspektief op 

die ‘ander’ uitgebeeld word, maar as gevolg hiervan ook die perspektief op die self. Dit 

gaan hierby nie net om Herma se perspektief op diegene wat aan haar bekend is nie, maar 

ook om die perspektiewe van ander karakters soos haar ouers, mevrou Mijers en Louis. 

Dit kan deurgetrek word na Dee wat Herma op haar beurt as die ‘ander’ beskou.  

 

Hierdie perspektiewe op beide die self en die ‘ander’ hang op hul beurt weer nóú saam 

met die konstruksie van identiteit in die roman. Soos genoem in Hoofstuk 3 kan 

persoonlike identiteit nie geïsoleerd van ander narratiewe verkry of gesien word nie – 

vergelyk MacIntyre (1997:256) en Barker se begrip “sosiale identiteit” (2000:165) – 

maar skakel die onderskeie narratiewe met die gemeenskap waar die subjek sy of haar 

identiteit deels vandaan kry. Terselfdertyd is identiteit ’n verskuiwende begrip wat 

onderhewig is aan verandering – vergelyk Singh, Skerrett & Hogen (1994:16-17), asook 

MacIntyre (1997:249). 

 

4.6 Perspektiewe gekoppel met Herma se ouerhuis 

 

Wat die perspektief op die ‘ander’ betref, is dit opvallend dat Herma wel sensitief is vir 

en krities staan teenoor die manier waarop haar ouers met inlandse mense omgaan, 

hoewel sy vir ’n groot deel van haar lewe nie bewus is van die manier waarop Dee na 

haar kyk nie. Volgens Herma was haar ouers baie naïef en het hulle nie regtig die strewes 

van die Indonesiese nasionaliste begryp nie. Hulle het verstaan dat die mense onafhanklik 

wou wees, maar het geglo dat dit slegs geleidelik en met Nederlandse hulp bewerkstellig 

sou kon word (51). Hul koloniale denkwyse word dus hierdeur weerspieël.  
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Herma noem dat haar ma op die oog af heel vriendskaplik omgegaan het met Europese en 

Indo-Europese vroue van alle range en stande. Dit het gelyk asof daar ’n onderlinge 

gevoel van verstandhouding en bereidwilligheid tussen hulle was, maar agterna sien 

Herma in dat haar ma nie bewus was van die ware gevoelens wat agter hul inskiklike en 

hoflike gedrag geskuil het nie: “Het kwam eenvoudig niet bij haar op te twijfelen aan 

goede wil en begrip van anderen, waar zijzelf zich naar haar eigen overtuiging toch zo 

duidelijk inzette voor zaken van algemeen belang” (52).  

 

Iets wat Herma reeds toe gepla het, was haar ma se houding, hoe simpatiek dan ook, 

teenoor hierdie mense. Al kon sy haar moeder nie beskuldig van “de domme 

totokhoogmoed” (52) waaraan sy en Dee so ’n hekel gehad het nie, het haar ma volgens 

haar nie die nodige “consideratie” (52) gehad vir die innerlike gesteldheid van die 

persoon met wie sy te doen gehad het nie. Sy toon volgens haarself groter sensitiwiteit as 

haar ma: “ik kon mij er toch voldoende in verplaatsen om me te schamen voor mijn 

moeders al te rechtstreekse wijze van benadering” ( 52), maar dit was kennelik nie 

voldoende met betrekking tot Dee nie. 

 

Ook haar pa se koloniale optrede het Herma as kind ongemaklik laat voel. Sy het 

byvoorbeeld nie geweet waar om te kyk as haar pa sy vingers klap om die aandag te trek 

van ’n “inlandse ondergeschikte” (52) nie. Terugskouend besef sy hy het dit in alle 

onskuld gedoen, omdat dit maar een van die maniere was wat hy aangeleer het in 

Nederlands-Indië. Dit weerspieël egter sy koloniale ingesteldheid en maak dit nie minder 

neerbuigend nie. Die feit dat die leser se perspektief op haar vader deur Herma se oë 

(eerder as deur byvoorbeeld Dee s’n) gevorm word, skep ’n mate van simpatie jeens 

Herma aangesien dit tog ’n mate van sensitiwiteit teenoor die ‘ander’ impliseer tydens 

haar jeugjare. Dit word in ’n groot mate gemotiveer deur die rol van Idah en Oemar in 

haar opvoeding as kind. 

 

Dit is debatteerbaar of Herma se ouers progressief is of juis koloniaal in die groot mate 

van vryheid wat hulle in Herma se opvoeding laat aan dié “vertrouwde bediendepaar” 

(53) van Herma se grootouers – nog ’n verhouding wat relevant is ten opsigte van die 
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mate waarin die roman aansluit by die postkoloniale diskoers. Toe Herma se grootouers 

terug is Nederland toe, het Oemar en Idah by Herma-hulle kom bly en is Herma volgens 

haar eie insig eintlik deur hulle opgevoed omdat haar vader as amptenaar weinig tyd 

buiten sy afdae en vakansies gehad het om hom met haar besig te hou. Haar moeder was 

op haar beurt “bestuurslid van de Vereniging van Huisvrouwen, en actief in talloze 

comités voor culturele, educatieve en liefdadige evenementen” (51).  

 

Die feit dat Herma se moeder self in Batavia opgegroei het, speel ’n verdere rol. Oemar, 

in wie se hande Herma se ouers die volle bestuur van die huishouding laat, word beskryf 

as ’n man wat nooit sy waardigheid verloor het nie (53). Wanneer haar vader op reis 

gegaan het, het Oemar verantwoordelikheid aanvaar vir Herma en haar ma. 

Laasgenoemde was gewoond aan die rol wat Oemar in haar ouerhuis vervul het, dus het 

sy, en ook Herma, dit as vanselfsprekend aanvaar dat hy dit in hul eie huis ook sou 

vervul.  

 

Herma vertel van een keer toe sy haar teen Oemar probeer verset het, maar bedroë 

daarvan afgekom het. Sy wou laat in die aand saam met Taco en Dee uitgaan, maar 

Oemar wou dit nie toelaat nie. Dee het uit die motor vir haar geskree dat sy haar “niet 

door de djongos hoefde te laten vertellen” (55) wat sy kan, en nie kan doen nie. Herma 

kon egter nie haar sin kry nie en het boonop Oemar se gevoelens gekwets deur hom nie 

met die nodige respek te behandel nie. Sy kon sien hy was baie seergemaak en agterna 

moes sy hom om verskoning vra. Eers toe was die vrede in hul huis weer herstel. 

 

Idah het oor Herma se maniere en haar uiterlike gewaak (53) en was eintlik strenger as 

Herma se ma. Sy sou byvoorbeeld gou vir haar sê dat haar rok te kort is of haar hals te 

laag. Idah en Oemar leer Herma onder meer dat daar “ontelbare regels voor gepast, 

respectvol en zedig gedrag tussen mannen en vrouwen” (54) bestaan. ’n Mens wat 

“haloes” wil wees, moet sy gedagtes en gevoelens vir homself hou en homself in so ’n 

mate beheer dat hy nooit iemand anders kwets nie. Herma meld dat haar moeder 

geglimlag het oor die manier waarop Idah haar oog op haar hou, maar dat sy tevrede was 

omdat Herma op daardie manier die “traditionele indische omgangsvormen leerde 
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kennen” (54). Gevolglik sorg Oemar en Idah “voor de noodzakelijke correcties op de 

toegeeflijkheid of onbedoelde nonchalance” (53) van Herma se ouers. Dit is ironies dat 

Dee Herma juis beskuldig van “pure aanstellerij” (133) omdat sy probeer om altyd 

“haloes”, beleefd en beskeie, te wees. Dit impliseer dat dit nie volgens haar by die 

wesensaard van ’n Nederlander pas nie. 

 

Herma se sensitiwiteit teenoor die ‘ander’ het kennelik verder ontwikkel sedert haar 

kinderjare, want sy maak as volwassene die volgende opmerking: “De 

vanzelfsprekendheid waarmee de Nederlanders maatregelen en organisatorische 

structuren, ooit ontworpen om zakelijke belangen te kunnen behartigen, gaandeweg 

hebben omgebogen tot een opperheerschappij in de archipel, en ieder verweer tegen hun 

aanwezigheid en optreden als illegaal en subversief hebben behandeld, begin ik steeds 

ongelofelijker te vinden” (110). Sy merk dan op dat Dee waarskynlik al destyds “begreep 

dat vrijheid van meningsuiting en politieke oppositie onmisbaar zijn in een democratie, 

en dat er in onze kolonie wat dat betreft geen democratisch systeem bestond” (110). Dit 

lei daartoe dat sy haarself afvra: “Hoeveel Indonesiërs hebben Nederlands-Indië als een 

politiestaat ervaren?” (110).  

 

4.7 Perspektiewe op en van die Mijers-familie 

 

Die Warner-gesin se verhouding met die Mijers-familie, veral met Louis, kan ook in 

verband gebring word met die postkoloniale perspektiewe in die roman. Herma bevind 

naamlik gaandeweg dat alles nie wel was met dié “schijnbaar zo probleemloze” (46) 

verhouding nie. Een rede hiervoor blyk te wees dat Louis eintlik met Herma se moeder 

wou trou, maar dat dit nie toegelaat is nie om etniese vooroordele. Terugskouend besef 

Herma dat dít die oorsaak was van heelwat “onderhuidse spanningen” en “troebele 

situaties” (46) tussen haar ouers en Louis. Al was haar ouers goed bevriend met hom, het 

Herma reeds as jong meisie soms die indruk gekry dat daar ondanks al die hartlikheid en 

kameraderie ’n onmerkbare wedersydse voorbehoud tussen hulle bestaan. Haar ouers het 

gelyk asof hulle dit nie opmerk nie, asof hulle dit as vanselfsprekend beskou.  
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Soms het Louis op ’n vreemde manier gereageer op iets wat haar ouers gesê het: “met 

tartende plagerij, op de grens van boosaardigheid, of zich even met een strak gezicht 

afwenden, duidelijk op zijn hoede” (111). Haar ma het daardie “veronderstelde kwade 

karaktertrek” van Louis een keer “pinter boesoek” (112), dit wil sê slu (196), genoem 

sonder om dit verder te verklaar. Vir Herma kom dit voor asof hierdie eienskap as ’n 

aanvaarde aspek van sy persoon gegeld het, net soos die feit dat hy “nu eenmaal een 

‘play-boy’ was” (112). Sy weet dat haar pa nie daarvan gehou het nie, maar dat hy ook 

nooit probeer het om Louis tot ander insigte te probeer bring nie.  

 

Terugskouend verskaf hierdie kwessie vir Herma insig in haar ouers se optrede. Nou 

wonder sy of daardie houding van hulle getuig het van respek vir iemand anders se 

lewenspatroon en of dit nie beteken het dat hulle eintlik op hom neergesien het nie en 

gedink het “Soedah, laat maar, het geeft toch niet” (112). Sy dink nou ook terug aan ’n 

keer toe Louis Herma se vader daarvan beskuldig het dat hy ’n diskriminerende oordeel 

het en as totok niks begryp van Indiese toestande nie (45). Later in die roman gebruik 

Herma dieselfde uitdrukking met betrekking tot Non: “soedah, laat maar [...] de oude 

band is verbroken, wij leiden zulke verschillende levens” (170) en word Herma van iets 

soortgelyks beskuldig deur Dee (dit word later bespreek).  

 

As optrede dui laasgenoemde op ’n koloniale ingesteldheid op die vlak van die verteller 

en die karakters, maar binne die teks as geheel dra dit myns insiens onder meer ’n 

boodskap oor met betrekking tot die wyse waarop die self en die ‘ander’ gesien word. Die 

skrywer is kennelik bewus van die onkenbaarheid van die ‘ander’ weens die 

onmoontlikheid daarvan om ander mense, maar veral ander etniese groeperinge, geheel 

en al te ken. In hierdie opsig stem Sleuteloog ooreen met Haasse se roman Oeroeg waar 

tot ’n soortgelyke gevolgtrekking gekom word. 

 

Daar word nie net verwys na die houding van die Nederlanders jeens die inlanders nie, 

maar ook na iemand soos Louis se houding jeens Herma. As kind het sy Louis heel 

“knap” (19) gevind, maar sy het destyds al besef dat daar onder sy sjarme iets anders 

skuil: “onder die charme en branie lag iets verscholen wat soms even zichtbaar werd in 
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zijn blik, en me onzeker maakte” (20) Sy kon nie van die gevoel ontslae raak dat hy 

eintlik nie van haar gehou het nie, “al was hij ook nog zo uitbundig aardig tegen de beste 

vriendin van zijn dochtertje” (20). Louis sê byvoorbeeld een keer van haar: “Dat kind 

hier ziet er altijd zo helder uit! Zo ‘manis’! [lief – 196] Geen vlekje sit eraan. Je zieltjie is 

vast niet zo blank als je gezichtje! Biecht eens op, wat doe jij stiekem voor stouts?” (133 

en 134). Destyds het sy dit ’n simpel vraag gevind. Nou besef sy daar was al die tyd ’n 

onderliggende gevoel van verwyt jeens haar van Dee en haar pa se kant af. Dit sluit weer 

eens aan by die tema van die onkenbaarheid van ander mense. 

 

Die optrede van Louis en mevrou Mijers teenoor inlanders toon veelseggende 

teenstrydighede wat met identiteitsvorming te doen het. Soos genoem in Hoofstuk 1 is 

daar “gemengde bloed” in mevrou Mijers se voorgeslagte, daarom dat Non donkerder 

van velkleur is. Herma meld dat sy mevrou Mijers “geen enkele maal” (38) hoor sinspeel 

het op die feit dat sy en haar familie “Indisch” (39) was nie. Tog het dit duidelik geblyk 

dat mevrou Mijers Indies was uit allerlei gewoontes en handelinge “die als de motieven 

van een grondpatroon steeds terugkeerden in het weefsel van haar bestaan” (40). Wat die 

jong Herma ook opval, is dat mevrou Mijers die woord “Indo’s” (39) gebruik om 

kantoorklerke, winkelpersoneel en jong mans wat smiddae luidrugtig op hul motorfietse 

rondjaag, te beskryf. Ironies genoeg is hierdie woord in Herma se ouerhuis verbied omdat 

dit as ’n belediging beskou is. Aan die een kant het ons dus te doen met Nederlanders wat 

nie hierdie woord gebruik nie, maar aan die ander kant met mense wat sogenaamd Indies 

is, wat wel dié woord gebruik. 

 

Ook Louis se gedrag teenoor inlanders word vermeld. Volgens Herma het die verskil in 

styl tussen moeder en seun juis geblyk uit hul gedrag teenoor inlanders (39). Mevrou 

Mijers het ’n intense betrokkenheid aan die dag gelê as dit by haar bediendes se wel en 

wee kom. Hulle het ’n bykans heilige gesag vir haar gehad en haar in al hul sorge en 

probleme geken. Sy het “marktkooplui, delemankoetsiers en andere mensen uit het volk” 

saaklik, maar “met inachtneming van de adat [tradisie – LB], op een heel eigen, niet 

onvriendelijke no-nonsensmanier, die onmiddellijk respect afdwong”, behandel (40). 

Louis daarenteen, “verloorloofde zich gesnauw en commando’s waar de arrogantie van 
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sommige Nederlandse totoks bij verbleekte” (40). Hy sou neerhalend verwys na “sinjo’s” 

en “katjangs” (39), aan die een kant met ’n vertoon van superioriteit, aan die ander kant 

met selfspot. By hom het daar nie ’n houding van standsbesef voorgekom soos by 

mevrou Mijers nie (39). By haar was daar ’n “instinctief markeren van 

beschavingsnormen die haar met de paplepel ingegoten waren” (39). Ons kry dus te doen 

met verskillende lae binne die Indiese maatskappy, myns insiens om te wys dat dit nie net 

gaan oor Indies versus Nederlands nie, maar ook oor Indiese mense onderling. 

 

Iets wat in hierdie opsig genoem kan word, is mevrou Mijers se houding teenoor Non, 

haar dogter. Vir Herma is dit ’n “onbegrijpelijke kant” van mevrou Mijers se 

persoonlikheid en sy vind dit pynlik om te sien hoe Non “zich onhoorbaar op haar slofjes 

door het huis bewoog, als iemand die er eigenlijk niet thuishoorde, of zwijgend de sepèn 

assisteerde bij het tafeldienen wanneer mevrou Mijers een van haar lunches voor 

Bataviase dames gaf” (41). Tog was daar andersins tussen ma en dogter sprake van “een 

onderhuidse verstandhouding, een instinctieve gelijkgerichtheid” (42). Dee het vir Herma 

vertel dat sy skelm vir mevrou Mijers afgeloer het wanneer sy en Non saans, buite sig 

van die bygeboue, saam gesit en smul het aan lekkernye wat Non op straat by ’n 

“warong” (42) [oop winkeltjie of kraampie – LB] gekry het. Hulle sou dan heftig gesels 

(“luid gedelibereerd”), maar hoe Dee haarself ook al probeer inspan het, “nooit werd ze 

wijzer van de gedeeltelijk opgevangen verhalen over mensen die ze niet kende, en over 

dingen die gebeurd waren voor zij geboren werd” (41 en 42). Dit het waarskynlik oor 

Pakembangan gegaan.  

 

Non, synde van gemengde herkoms, val in die kategorie van die ‘ander’ binne die 

koloniale hiërargie. Die feit dat daar ’n spesiale verhouding tussen haar en Herma is, is 

myns insiens weer die gevolg van die skrywer se poging om Herma uit te beeld as ’n 

karakter wat nie totaal onbewus is van die ‘ander wêreld’, oftewel die ‘ander’ se wêreld 

nie. Volgens Herma sou iemand wat dit nie geweet het nie, nie glo dat Louis en Non 

broer en suster is nie: Louis het die “matte teint en de soepele manier van bewegen van 

mevrou Mijers” gehad, terwyl Non “donker van huid, en mager zonder gratie” (21) was. 

Herma onthou haar as volg: “In haar meestal witte, halflange wijde jurken, met slofjes 
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aan haar voeten, leek zij een gedienstige tussen baboe [huishulp of kinderoppasser – LB] 

en verpleegster, of een arme verre bloedverwante die als hulpvaardige huisgenote in dit 

Indische gezin was opgenomen” (21). Dit wil dus voorkom asof Non deur haar ma en 

haar broer as iets minder as die res van die familie beskou word. Herma beskryf verder 

hoe sy na Non kon kyk: “Gefascineerd keek ik altijd naar haar lenige vingers, wanneer 

die voorzichtig, doelgericht bewogen tussen die stengels en luchtworteltjes, de brede 

leerachtige of langwerpige dunne bladeren, en de bloemtrossen op hun 

varenwortelturven, of bemoste stukken schors en klapperbast, die aan de bovenrand van 

het afdak opgehangen waren” (21, 22). 

 

Daar word outomaties ’n vergelyking getref tussen Non en die ander lede van haar gesin: 

“Louis en zijn moeder hadden beiden iets hautains in hun blik, ieder op eigen wijze, hij 

uitdagend zelfbewust, zij ladylike gereserveerd, maar de ogen van Non waren als stil 

zwart water” (21). Hierdie nadruk op die blik in hul oë, as sou dit ’n sleutel verskaf tot 

die karakters se onderskeie lewenshoudings, vind op ’n interessante wyse aansluiting by 

die titel van die roman. Die aanhaling herinner ook aan die volgende beskrywing in 

Oeroeg: “Zijn ogen waren zwartglanzend als de waterspiegel van van Telaga Hideung, 

en even weinig zins prijs te geven wat in de diepte verborgen lag” (1987:126). 

 

Daar heers ook ’n soort misterie rondom Non (naas die feit dat sy die bo-natuurlike kan 

waarneem) wat later bevestig word wanneer Herma haar na jare weer sien. Herma slaan 

haar arms om Non, maar weet nie wat sy vir haar moet sê nie, want in die vyftien jaar wat 

hulle mekaar laas gesien het, het Non “zo oud geworden” (150). Non het nou ook ’n sterk 

aksent. Herma ontmoet Non ’n hele paar keer tydens haar besoek aan Jakarta, maar sy 

kan net nie gewoond raak aan die “nuwe” Non, die “vrome moslima” (152) nie. Sy 

sukkel ook om haar op haar nuwe naam, “Ibu Sjarifa”, te noem. Wanneer Non haar 

“hadji” voltooi en vir Herma ’n poskaart stuur vanuit Jeddah, die plek waar die skepe met 

pelgrims aankom en vertrek, probeer Herma vir Non voorstel in die verpligte 

pelgrimsdrag van wit doeke sonder soom of hegting. In haar gedagtes sien sy vir Non 

staan op die heilige grond, besig om die “invocatie” (169) te prewel.  

 



 62

Daar tree dus ook tussen Herma en Non, wat voorheen so na aan mekaar was, 

verwydering in. Dit lyk vir Herma asof dit wat vantevore vir Non belangrik was, nie meer 

’n rol in haar lewe speel nie, want sy praat nie oor die vooroorlogse Batavia, mevrou 

Mijers, haar huis of Boedi en Neng nie. Waaroor sy wel praat, is haar religieuse 

ervaringe, die kontak met haar geloofsgenote wat deur middel van meditasie streef na 

ewewig tussen liggaam en siel, en haar voorgenome pelgrimstog na Mekka (153). Non 

probeer ook vermy om oor Dee te praat. Behalwe vir die feit dat Non onkenbaar raak vir 

Herma, raak hulle later ook fisies van mekaar verwyderd deurdat Herma niks van haar 

hoor nie. Wanneer Herma dit besef, dink sy dan (soos genoem): “soedah, laat maar [...] 

de oude band is verbroken, wij leiden zulke verschillende levens” (170).  

 

4.8 Perspektiewe op en van Herma en Dee 

 

Die verhouding tussen en wedersydse perspektiewe van Herma en Dee vorm die kern van 

Sleuteloog met betrekking tot ’n duidelik waarneembare en groeiende vervreemding 

tussen hulle. In hierdie opsig herinner Sleuteloog weereens aan Haasse se novelle Oeroeg 

(1948) wat dieselfde tipe tema sentraal stel. Haasse self gee toe dat daar ’n duidelike 

parallel tussen dié twee boeke bestaan, maar wys ook op ’n belangrike verskil: In Oeroeg 

besef die ek-figuur vroeg reeds dat hy en Oeroeg uit twee verskillende wêrelde kom en 

daarom aanvaar hy Oeroeg soos hy is. Daarteenoor dink die ek-figuur in Sleuteloog 

aanvanklik dat sy net so Indies is as Dee –  “waant zichzelf net zo Indisch als Dee” (Blom 

2002) – terwyl Dee juis daardie ‘Indiesheid’ ontken en eerder ’n kosmopolitiese bestaan 

wil lei. 

 

Herma wonder aan die begin van haar verhaal oor Dee se lewe of sy dit kan vertel sonder 

om “zelf in het geding” te wees (8). Dit is myns insiens profetiese woorde aangesien juis 

dít waarvoor Herma bang is, gebeur. Deur middel van die narratief word Herma gedwing 

om haar lewe in heroënskou te neem en om dié dinge waaroor sy vir lank nie wou dink 

nie, te konfronteer. In die proses maak Herma ’n groeiproses deur, sowel met betrekking 

tot haar perspektiewe op die ‘ander’ as haar eie identiteit. Die onkenbaarheid van ander 

mense word uiteindelik grotendeels in die roman uitgebeeld deur hierdie verhouding 



 63

tussen Herma en Dee. Elkeen is eintlik die ander een se ‘ander’ – die een kom dit net 

gouer agter as die ander. 

 

Dit is ironies dat Herma as kind daarvan oortuig was dat niemand Dee beter geken het as 

sy self nie (10). Toe sy jonk was, het Herma ook gevoel sy is nie een van diegene wat 

Dee as “anderen” beskou het nie (11), maar later in haar lewe ontdek sy dat Dee wel 

heimlik aan haar gedink het as die ‘ander’ en “dat zij mij soms haatte” (133). Dit lei 

daartoe dat Herma met nuwe oë na beide Dee én haarself begin kyk. Herma moet in die 

romanhede erken dat sy Dee glad nie so goed geken het soos wat sy gedink het nie. Aan 

die een kant kan dit gesien word as ’n aanklag teen Herma dat sy met koloniale oë na Dee 

gekyk het. Herma het byvoorbeeld glad nie raakgesien dat Dee eintlik ’n diepgewortelde 

gevoel van onsekerheid het nie. Sy het nie besef dat dit alles ’n “camouflage” (12) was en 

dat Dee selfs voor haar, Herma, ’n masker gedra het nie. Eers met terugskoue besef 

Herma dat Dee se houding ’n front was om haar onsekerheid weg te steek, want agter 

Dee se uitdagende houding het daar die oortuiging geskuil dat daar nie na haar gekyk 

word as ’n volwaardige mens nie (12). 

 

Deur die loop van die roman is daar verwysings na situasies waarin Dee se houding jeens 

die koloniale sisteem, en gevolglik ook jeens Herma as Nederlander, na vore kom. Ten 

spyte van die feit dat Herma deurgaans die verteller is (behalwe in Moorland se briewe), 

is daar sekere gedeeltes waarin Dee die fokalisator is of waar ’n gedeelde fokalisasie (dié 

van Herma en Dee) gegee word. Soms is Dee spreker en fokalisator wanneer haar direkte 

woorde aangehaal word, maar dikwels word die indirekte rede of vrye indirekte rede 

gebruik, waaruit blyk dat die ouer Herma van die romanhede die verteller is en Dee 

hoofsaaklik die fokalisator (daar is sprake van gedeelde fokalisasie).  

 

Die gevolg is dat die ouer Herma en die leser in hierdie gedeeltes gekonfronteer word 

met die manier waarop sy destyds na Dee gekyk het. Enersyds word die Herma van 

destyds daardeur uitgebeeld as ’n goedbedoelende, maar naïewe karakter wat nie regtig 

weet wat om haar aangaan nie en blind is vir sekere subtiliteite in verhoudinge (soos ook 

die geval was met haar ouers). Dit lei die leser tot die gevolgtrekking dat Herma op 
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daardie tydstip geensins bewus was van Dee se gevoelens nie en dit ook nie begryp het 

nie. Andersyds dui die feit dat Dee se fokalisasie gegee word via Herma as ouer verteller 

op sigself op die begrip wat mettertyd by Herma ontstaan ten opsigte van die verhouding 

tussen hulle. In die proses bewerkstellig die skrywer ook simpatie jeens die jong Herma, 

soos reeds genoem. 

 

Een so ’n situasie het te doen met die verhaal van Pieter Erberveld wat op 14 April 1722 

tereggestel is as “samenzweerder tegen de Compagnie”. Volgens Dee moes Pieter die 

Muntinghs van sy tyd geken het en het hy dalk probeer om een van die Muntinghs te 

oortuig om hom te help met sy sameswering om alle Europeërs te vermoor. Wanneer 

Herma dit nie verstaan nie, antwoord Dee: “Hij was een Indo, toch? [...] En die 

Muntinghs waren ook niet meer blank” (90). Enersyds is Herma verbaas oor die 

“nonchalante” (90) manier waarop Dee die gelaaide woord Indo gebruik, maar wat haar 

die meeste verstom, is die vanselfsprekendheid waarmee Dee sê dat die plan van 

Erberveld om die regering in die stad “aan zich te trekken en een Javaan te benoemen tot 

hoofd over de inlandse bevolking nog zo gek niet was” (91). Volgens Dee sou die streek 

dan bestuur word “door mensen die er thuishoorden, en niet door de totoks van de VOC, 

wie het alleen te doen was om handelswaar, geld en macht” (91). Die volgende word deur 

Herma vertel, maar veral deur Dee se oë gesien: “In hun ogen waren immers alle niet-

Hollanders, niet-blanken, minderwaardig. Pieter Erberveld kreeg geen kansen, moest elke 

dag voelen dat hij een halfbloed was. Zij kon hem begrijpen!” (91). Herma gaan voort 

deur te sê dat Dee se toon uitdagend was, asof daar sprake was van ’n meningsverskil 

tussen hulle.  

 

Herma vra Dee dan of sy haarself “een Indo vond”. Hierop reageer Dee as volg: “Mijn 

opa Mijers had een Javaanse grootmoeder. En in de familie van mijn oma zitten alle 

kleuren, blank, bruin, geel en zwart! Kijk naar Non! Zij denkt zelf dat ze zo donker is 

omdat ze het bloed heeft van die mooie mardjikse, je weet wel, haar huid was net 

ebbenhout!” (91). Wanneer Herma aan Dee sê dat laasgenoemde tog Franse en ook 

Poolse bloed in haar het en dat dit so Europees is as wat kan kom, reageer Dee fel: “Oké, 

maar ik ben toch geen totok!”. Hierop antwoord Herma vol oortuiging: “Ik ook niet” 
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(91), maar dit oorreed op hierdie stadium nie die leser nie, wat eerder die indruk kry dat 

Herma hier nog nie besef wie sy binne die Indonesiese samelewing is nie. Haar naïwiteit 

en onskuld blyk daaruit dat sy geen verskil sien tussen haar en Dee nie en haarself nie 

beskou as ’n lid van die groep wat die koloniseerders verteenwoordig nie. 

 

Wanneer Dee besluit om skool te verlaat en na die “driejarige meisjes-hbs” toe te gaan, 

hoor Herma Dee vir die eerste keer “schamper” daaroor praat dat hul skool ’n “elite”-

instelling is waar “totokintellectuelen” gekweek word om “leidinggevende banen” in 

Nederlands-Indië te kry (92). Herma tree in gevalle soos dié steeds as verteller op, maar 

Dee se fokalisasie word hoofsaaklik gegee: “De meeste leerlingen wilden immers later, 

na de – bij voorkeur Leidse – universiteit, terugkomen naar het land van hun jeugd. – En 

die lui gaan altjid voor, bij het gouvernement en in het zakenleven!” (92). Terugskouend 

besef Herma: “In die tijd moet de vervreemding tussen ons, eerst nog sluipend, begonnen 

zijn” (92). 

 

Herma werk op daardie stadium baie hard en as gevolg daarvan sien hulle mekaar al hoe 

minder. Sy kon agterkom dat Dee besig was om te verander (92). Haar voorkoms was 

skielik baie belangrik vir haar en sy het baie sosiaal verkeer. Wanneer Dee saam met 

blanke mans uitgaan, was sy bewus van die inlandse chauffeurs se “verachting”: “Juist 

omdat zij geen totok was, taxeerde hij haar, afgaande op het gedrag van de blanke man, 

als een hoer” (94). Sy ervaar haar Indo-wees as uiters pynlik in hierdie tyd. Na aanleiding 

van die manier waarop sy vir Herma daarvan vertel, besef Herma dat daar iets wesenliks 

verander het in hul verhouding. Dee is verdedigend, verwytend en raak afgetrokke. Op 

daardie stadium dink Herma egter dat Dee bekommerd is oor haar eindeksamen (94). 

Herma word dus weer as naïef uitgebeeld: al was die tekens hoe duidelik, het sy hulle nie 

raakgesien nie. 

 

Gedurende hierdie tyd begin Dee om Hoogmaleis, die taal wat op kantore gebruik word 

en waarin die inlandse koerante geskryf is, aan te leer. Herma vertel dit as volg: “Zo 

zullen immers de banen die voor iemand als zij weggelegd zijn binnen haar bereik 

komen, zegt ze op een schampere toon die ik niet van haar ken” (94, 95). Mevrou Mijers 
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is diep teleurgesteld in haar kleindogter wat haarself deur hierdie beroepskeuse “een stap 

terug zal zetten op de maatschappelijke ladder”. Dee reageer as volg hierop: “Oma Moes, 

het is maleise. [...] Op een kantoor krijg ik werk. De nonna is de beste secretaresse, 

toch?”. Verder maak Dee ’n gebaar wat nie in haar ouma se huis toelaatbaar is nie en 

gebruik ook die ontoelaatbare woord “Djempol!” (95). 

 

Nog iets wat steeds vrae by Herma laat ontstaan, is Dee se vriendskap met Sulawati 

Saleh, ’n meisie wat uitstaan tussen “de toch al geëmancipeerde inheemse meisjes” in hul 

“scholengemeenschap” (95). Herma ontdek “bij toeval” dat Dee en Sula met mekaar 

omgaan. Dee het dit vir haar geheim gehou omdat Sula nie van Herma gehou het nie – 

“omdat, zoals ze zei, Sula mij niet mocht” (96). Op daardie stadium verstaan Herma nie 

hoekom Dee en Sula so geheimsinnig oor hul vriendskap is nie, want volgens haar kon 

hierdie vriendskap geen bedreiging inhou vir die “familieachtige band die er tussen ons 

[tussen haar en Dee – LB] beiden bestond” (96). 

 

Die manier waarop Herma die vriendskap tussen Dee en Sula benader, dien as voorbeeld 

daarvan dat sy destyds haar oë gesluit het vir verskille tussen haar en Dee. Wanneer 

Herma uitvind dat Dee vir Sula met iets help (later vind sy uit dat Sula deel was van ’n 

rewolusionêre organisasie wat kommunistiese propaganda, vermom as reklame vir 

geneesmiddels, versprei het), glo sy dit is om onskuldige redes en bied sy selfs aan om te 

help. Sy hou ook aan om vir Dee daaroor uit te vra omdat sy nie gewoond is daaraan dat 

Dee geheime vir haar het nie. Wanneer Dee haar voorstel van die hand wys, wend Herma 

vir die soveelste maal ’n poging aan om die “eigenaardige hindernis tussen Sula en [haar] 

te overbruggen” (98). Sy besef die lede van Sula se klub sal seker almal “inlandse 

studenten” wees wat haar as ’n “echte Belanda-totok” sal beskou (wat aantoon dat sy haar 

self tog destyds rekenskap gegee het van die verhoudinge), maar sy vra op hierdie 

stadium nog vir Dee om dit aan hulle duidelik te maak “dat ze zich vergissen” (98).  

 

Herma se woorde lei daartoe dat Dee ’n woede-uitbarsting kry wat Herma kwets omdat 

sy nie destyds verstaan het wat Dee bedoel nie. Dee beskuldig haar daarvan dat sy niks 

weet van hierdie mense nie en dat sy net te make kry met bediendes wat hulle laat 
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“commanderen” (98) of met die Javaanse “regentendochters” wat in hul eie “elitaire 

wereld” leef. Volgens Dee dink Herma nooit aan die gevoelens van die inlandse 

intellektuele wat soos “onmondige wezens” behandel word nie en kan sy haarself nie 

voorstel hoe dit moet voel om in jou eie land gesien te word as iemand wat aan ’n 

mindere klas behoort nie. Dee beskuldig haar verder dat sy wel “heel aardig” teenoor 

mense soos Sula optree, maar dat sy eintlik op hulle neersien. Dee sê ook vir haar: “Zij 

voelt dat, weet je!”. Herma vind (opvallend genoeg) op hierdie stadium “geen woorden 

om haar van het tegendeel te overtuigen” (99). 

 

Die feit dat Dee Herma nie by Sula se aktiwiteite wou betrek nie, was op daardie stadium 

nie vir Herma te rym met hul vriendskap nie (110). In die romanhede ontstaan daar egter 

allerhande vrae by haar: het Dee se vriendskap en solidariteit met Sula en haar groep 

swaarder geweeg as haar vriendskap met Herma en die moontlikheid dat sy hulle sou 

verraai? Of wou sy Herma nie betrek by iets wat in daardie tyd strafbaar was nie? Hoe 

meer sy te wete kom, hoe meer vrae ontstaan by haar oor Dee en oor hul verhouding. Jare 

daarna wonder sy nog oor Dee se vriendskap met Sula: “Valt er uit Dees keuze voor Sula 

en de studentenactivisten voor en tijdens de Japanse bezetting iets op te maken over haar 

eigen politieke overtuiging?” (110 – 111). Dat Dee met die nasionaliste simpatiseer, kom 

volgens Herma voort uit die kritiek op die Indiese samelewing wat sy as meisie al gehad 

het. Herma noem wel dat dit gaan oor die “verkapte vormen” van diskriminasie jeens 

Indo-Europeërs in hul eie “betere kringen” waarvoor Herma “pas veel later oog voor 

gekregen heb”, al het sy soms intuïtief aangevoel dat daar sprake was van ’n skewe 

verhouding tussen “officiële voorkomendheid en onderhuidse reserve” (111). 

 

Dit is nie net Dee se gevoelens teenoor Herma wat na vore kom nie, maar ook die 

verwyte wat sy jeens haar ouma koester. Wanneer haar pa sonder haar Brasilië toe 

vertrek, kom dit uit dat Dee mevrou Mijers en Non beskou as “te stom voor woorden in 

hun verknochtheid aan een Indische wereld die allang niet meer bestaat” (113). Haar pa 

verstaan ten minste hoe sy voel en wil “ergens leven waar hij op voet van gelijkheid kan 

inburgeren”, want “[d]e meeste Brazilianen zijn immers halfbloeden!” (113). Dee en 

mevrou Mijers is eintlik twee teenoorgestelde pole, want terwyl Dee alles in haar vermoë 
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doen om haarself teen die koloniale omstandighede te verset, gaan mevrou Mijers maar 

daarmee saam, byvoorbeeld deur haar met die Nederlandse vroue te vereenselwig tydens 

die Japanse besetting. Dee glo haar ouma flous haarself as sy dink dat sy nog altyd aan 

die “Bataviase upper ten” (113) behoort, en dat sy nie besef nie “hoe de poeslieve totoks 

achter haar rug praten over de pretenties van iemand wier dochter ‘zo zwart is als m’n 

laars’” (113 – 114). Dee verwys ook na die adellike Soendanese dames uit families wat 

land gehad het wat in die verlede deur die Muntinghs gekoop is: hulle het dit nooit 

vergewe nie en “zij kijken van torenhoogte op oma Moes neer” (114). 

 

Wanneer Herma vir Dee probeer sê dat sy haar verbeel dat mense op haar neerkyk, raak 

Dee woedend en sê vir haar: “Jij weet helemaal van niets, jij bent blank! Stel dat jij een 

broer had, denk je dan dat die met mij zou mogen trouwen, of dat jouw ouders het goed 

zullen vinden wanneer jij met een Indische jongen thuiskomt?” (114). Dis duidelik dat 

Dee dinge besef waarvan Herma totaal onbewus is. Dit is ook Dee wat vir Herma vertel 

dat Louis op haar ma verlief was, maar dat haar oupa geweier het dat Louis en haar ma 

verloof raak. Sy vertel verder vir Herma dat Non op haar pa verlief was en dat “oma 

Moes” hom graag as skoonseun sou wou hê, “vanwege de kleurverbetering!” (115).  

 

Nog iets wat vir Herma insig verskaf in wat Dee regtig van haar dink, is 

dagboekinskrywinge van Dee wat ook volgens haar in die kis behoort te wees. Herma stel 

dit as volg: “dagboekaantekeninge die onze vriendschap – of wat ik daarvoor hield – op 

losse schroeven hebben gezet” (130). Herma ontdek hierdeur dat dít wat vir haar een van 

die belangrikste bindende elemente in hul vriendskap was, naamlik dat sy net so min ’n 

totok was as Dee (133), juis dit was wat Dee ontken het.  

 

Hierin sien Herma ’n kant van Dee waarvan sy die bestaan nooit kon vermoed het nie. 

Wat haar die meeste skok, is om te ontdek dat Dee haar soms gehaat het, nie oor iets wat 

sy gesê of gedoen het nie, maar oor dit wat sy in haar oë was – iemand waarin Herma 

haarself nie kon herken nie. Nou wonder Herma of sy eintlik sonder om dit te besef 

deeglik behep was met die diskriminerende “blanke” bewussyn (133) en gedink het sy is 

beter as Dee. Sy vind uit dat Dee haar verdink het van “inschikkelijkheid, meegaandheid, 
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te huichelen, de Indo-kesasar te spelen, om aardig gevonden te worden” (133). Hier tree 

Herma nogmaals as die verteller op, maar Dee veral as die fokalisator: “Het was die 

mimicry, die kameleonhouding, waar zij zo de pest aan had! Ik hoefde toch niet zo 

angstvallig mijn best te doen, als kind van echte totoks kon mij immers niets gebeuren! 

Dat ik altjid haloes wilde zijn, beleefd, bescheiden, beschouwde zij als pure aanstellerij” 

(133).  

 

Deur die tegniek van die skrywer om hierdie gegewens op so ’n manier aan te bied, 

verkry die leser nie alleen insig in hoe Dee oor Herma voel nie, maar terselfdertyd ook in 

hoe dit Herma laat voel. Dit dui ook aan dat Herma in die hede daartoe bereid is om 

selfondersoek te doen. Weens die oorheersende ek-vertelling wat simpatie skep by die 

leser, lewer die teks myns insiens uiteindelik nie soseer ’n klag teen Herma nie, maar 

word daar terselfdertyd ’n poging aangewend om insig te verskaf in haar beweegredes en 

Herma selfs in ’n mate te verontskuldig. 

 

’n Ander geleentheid wat na jare eers vir Herma sin maak, is die Kersspel wat hulle as 

kinders opgevoer het. Dee stel voor dat Herma die rol van die engel moet vertolk, op ’n 

wyse wat herinner aan haar pa se perspektief op Herma as klein dogtertjie: “Herma, 

natuurlijk! [...] Zo blank, zo blond, echt een engel, toch?” (136). Tydens die opvoering is 

Herma ongemaklik omdat dit daartoe lei dat sy uitgesonder word en moet neerkyk op die 

kinders wat die gewone mense uitbeeld. Sy skaam haarself, vind dit belaglik en dink dis 

’n “helemaal [...] idiote” vertoning. Sy kan nie verstaan hoe Dee haar daarin kon kry nie 

en praat na die tyd met haar daaroor. Dee reageer fel: “Doe het dan niet, zeg dan dat je 

niet wilt, waarom zo tam altjid, jij kan geen nee zeggen, zo stom!” (137). Dit is weer eens 

’n bewys daarvan dat Dee stilweg allerhande wrewels teenoor Herma gekoester het en dat 

Herma salig onbewus was daarvan. Herma was gewoond aan Dee se woede-uitbarstings, 

maar voel baie seergemaak wanneer sy agterkom sy was onwetend dikwels die rede 

daarvoor: “Dat die vlagen van razernij soms met mij te maken hadden, heb ik nooit 

kunnen vermoeden” (138). Dee se ware houding teenoor Herma is ’n goeie bewys van 

die Persiese aanhaling wat ten slotte gegee word, naamlik dat niks ooit is soos wat jy dink 

dit is nie. 
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Nadat Herma en Taco hulself in Nederland vestig, gaan lê Herma ’n paar keer weer 

besoek af in Indonesië. Wanneer Dee saam met Non vir Herma by haar hotel kom groet, 

is dit duidelik dat die atmosfeer tussen Dee en Herma ongemaklik is. Herma wil haar 

omhels, maar Dee gee haar net ’n kort handdruk en ’n “taxerende” blik. Die blik skep 

afstand en maak dit onmoontlik om “op de oude voet verder te gaan” (128). Tydens die 

genoemde besoek beskryf sy die ongemaklikheid tussen hulle as volg: “een 

beleefdheidsbezoek van mensen die elkaar nauwelijks kennen” (129). Non is ook 

teenwoordig, maar daar is eintlik nie veel van ’n gesprek moontlik nie, omdat daar 

volgens Herma te veel is wat hulle nie meer oor mekaar weet nie. Herma merk op dat 

Dee ’n goue borsspeld van haar moeder dra en besef dat haar moeder dit aan Dee moes 

gegee het voordat sy in die kamp opgeneem is. Wat presies die situasie is, is moeilik om 

te peil, want Dee probeer dit vir Herma gee, maar sy wil dit nie vat nie. Dee sit dit dan op 

die tafel neer. Moontlik probeer die skrywer die idee by die leser tuisbring dat daar 

heelwat kwessies is wat onbeantwoord sal bly. 

 

4.9 Perspektiewe op en van Herma, Dee en Taco 

 

Wat die onkenbaarheid van ander mense betref, gaan dit in Sleuteloog nie net oor die 

onkenbaarheid van die ‘ander’, dit wil sê ’n karakter soos Dee, nie. Dit gaan ook oor die 

onkenbaarheid van die ander, dit wil sê enige ander mens. Wat laasgenoemde betref, is 

Herma se man Taco die karakter wat gebruik word om dit uit te beeld. In aansluiting by 

die tema dat niks is soos wat jy dink dit is nie, besef Herma sy het haar man eintlik nie so 

goed geken as wat sy gedink het nie: “Ik heb altijd gedacht dat we gelukkig waren” (35). 

Die vernaamste rede daarvoor is Taco se verhouding met Dee. Wanneer Herma daarvan 

uitvind, dwing dit haar om ’n terugblik te werp op hul verhouding en besef sy daar was 

vroeër al tekens wat sy verkies het om te ignoreer. 

 

Herma herleef as’ t ware haar en Taco se verhouding en probeer bepaal waar dinge 

verkeerd geloop het. Hierdeur probeer sy ’n struktuur toeken aan hul verhouding – ’n 

manier om die werklikheid te hanteer, soos genoem in Hoofstuk 3. Reeds aan die begin 
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van hul vriendskap, dit wil sê toe hulle nog op skool was, is daar dinge wat Herma anders 

interpreteer as Taco. Herma en Taco moes op ’n keer ’n duet speel by die jaarlikse 

afsluitingskonsert – hy op die viool en sy op die klavier. Volgens Herma het daar in 

hierdie tyd ’n verandering in hul omgang ontstaan: “We leefden in een staat van 

verwachting, geen kinderen meer, maar nog niet toe aan een beheersbare vorm van 

erotisch contact” (142). Juis omdat hulle bewus was van hul liggaamlike verlangens, het 

die afstand wat hulle bewaar tydens die “warme middaguren van muziek maken” (142), 

die enigste oomblikke wat hulle alleen kon deurbring, vir Herma ’n besondere betekenis. 

Dit hou vir haar ’n sekere bekoring in en laat haar dink aan geliefdes in verhale soos 

Romeo en Juliet wat vele beproewinge moes ondergaan om bymekaar te wees. Hierdie 

“onuitgesproken spanning’ (142) het haar gedagtes beheers en dit het vir haar vanself 

gespreek dat Taco net soos sy gevoel het.  

 

Eers veel later dring dit tot haar deur dat die eensgesindheid slegs in haar verbeelding 

bestaan het. Daar word wel genoem dat Dee baie verbaas was om te hoor dat Taco en 

Herma nooit soen nie. Sy het die manier waarop Herma en Taco teenoor mekaar opgetree 

het as ’n bron van vermaak gesien (142). Dee word myns insiens uitgebeeld as ’n 

karakter wat deurentyd op die kantlyn na Herma en Taco se verhouding staan en kyk en 

haar verlekker daarin dat Herma nie vir Taco kan bied wat sy kan nie. Dee 

verteenwoordig daarteenoor die eksotiese, die vreemde en die ontoelaatbare. 

 

In aansluiting hierby word daar meermale verwys na die beeld wat Taco heel waarskynlik 

van Dee gekoester het. Iets wat Herma baie ontstel, selfs meer as dit wat sy oor haarself 

in Dee se dagboek lees, is ’n foto wat sy van haar en Dee tussen Taco se goed ontdek. Sy 

en Dee staan in hul swemklere by die swembad van die berghotel Selabintanah. Herma 

lyk sportief, maar Dee se houding is “onbedoeld verleidelijk” (138). Sy lyk soos een van 

die nimfe op ’n “Boroboedoer-reliëf”. Agterop die foto staan daar in Taco se handskrif 

die frase “...the way you haunt my dreams...” (139), uit ’n Fred Astaire liedjie wat in 

daardie tyd gewild was. Wanneer Herma ná jare daarna kyk, besef sy dat daardie woorde 

nie na haar verwys nie, maar na Dee. Nog so ’n geval is die keer dat sy en Taco vir 

mekaar vra watter beeld hulle dink Chopin sou gehad het toe hy hul gunstelingmelodieë 
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gekomponeer het. Herma sê “landschappen in maanlicht”, maar Taco noem ’n “badende 

nimf” (145). Weer eens kry die leser die idee Taco het aan Dee gedink. 

 

Nog iets wat in die romanhede veelseggend is vir Herma is haar herinnering aan die keer 

toe Dee deur Taco se kopie van Edgar du Perron se Herkenning geblaai het. Sy bars uit 

van die lag wanneer sy sien dat Taco ’n sekere stuk in die boek gemerk het. Die paragraaf 

waaroor dit gaan, beskryf die erotiese “ondersoek” wat die sewentienjarige Arthur 

Ducroo uitvoer op ’n buurmeisie wat ’n bietjie ouer as hy is, in die hoop dat hy vir die 

eerste maal ’n naakte vroueliggaam sal sien. Dee vind dit baie snaaks en sê “Adoeh, die 

Taco!” (144) asof sy iets meer van Taco weet as Herma. Herma probeer hom verdedig 

deur te sê dit was nie hy wat dit onderstreep het nie, want sy wil nie hê Dee moet oor iets 

intiems van Taco lag nie. Dit is kennelik ’n terrein wat Herma eerder vir haarself sou wou 

toe-eien, maar waaroor sy self ongemaklik voel. 

 

Herma dink ook terug aan ’n skooluitstappie na die vulkaaneiland Krakatau. Dee is 

gefassineer deur die feit dat daar in die hart van die versonke vulkaan, so diep onder die 

golwe, nog lawa gloei. Sy sê opgewonde vir Herma “Hoor je me wel, hij dooft niet uit!” 

en dan weer “Als de lava blijft gloeien, dan gaat hij dus weer uitbarsten, ja toch?” (146). 

’n Mens kry die gevoel dat Dee hiermee iets probeer suggereer. Taco vertel dan van ’n 

tsunami wat uit die oseaan opstyg soos ’n monster met ontelbare kloue van grillerige, 

krullende skuim. Hierdie dreiging bly Herma by en soms droom sy daarvan. In die drome 

is daar ’n verband tussen die vloedgolf en Taco en Dee wat sy, nadat sy wakker word, nie 

kan onthou nie. 

 

Elke keer wat Herma weer vir Dee sien, gebeur daar dinge wat eers agterna vir Herma sin 

maak. Dee vra Herma tydens die genoemde herontmoeting in Indonesië tussen Herma, 

Dee en Non byvoorbeeld “geen enkele maal” (128) oor Taco uit nie. Op daardie stadium 

weet Herma nie dat dit is omdat Dee kontak met hom het nie. Herma besef nie wat Dee 

se optrede en woorde impliseer nie. Dee sê byvoorbeeld op ’n spottende manier vir 

Herma “Die Herma! Njonja Tadema! Hoe bevalt dat?” (129). Sy weet ook nie hoekom 

Dee nie net kan wag totdat Taco terugkeer sodat sy hom ook kan sien nie. Sy sê wel 
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Herma moet vir Taco ’n kus gee “for old time’s sake” (129). Hierdie ontmoeting speel in 

Herma se gedagtes af voordat sy direk van Dee en Taco se verhouding praat – die 

skrywer wil die leser se gedagtes vermoedelik reeds in daardie rigting stuur. 

 

Die keer wat Dee, Herma en Taco mekaar in Parys sien, is nog ’n voorbeeld van iets wat 

ná die tyd eers vir Herma sin maak. Taco en Dee sê vir Herma hulle het mekaar toevallig 

raakgeloop, maar agterna vermoed Herma hulle het eintlik afgespreek om mekaar te sien. 

Dee tree vreemd op teenoor Herma: sy waai nie vir haar toe hulle aangestap kom nie en 

kyk haar net stip aan. Sy lyk vir Herma anders: “Zij was het, en toch was zij het niet” 

(164). Terwyl die atmosfeer tussen Dee en Herma ongemaklik is, hou Taco die gesprek 

aan die gang. Hy gesels asof niks verander het sedert hul skooldae in Batavia nie, maar 

Dee eet nie juis nie en kyk na Herma met ’n koel, ondersoekende blik wat Herma verwar 

omdat daar geen blyke van vertroue in haar oë te bespeur is nie. Wanneer Herma vir Dee 

vra hoekom sy in Parys is, antwoord sy baie oppervlakkig. Herma neem aan dat Taco vir 

Dee op die hoogte van sake gebring het tydens hul wandeling na die kafee waar Herma 

sit, want “zij bleek er al alles van te weten” (165) wat hul lewens en werk betref. Hier 

besef Herma nog glad nie dat Taco en Dee deur die jare kontak behou het en dat hulle 

mekaar nie toevallig raakgeloop het nie. Nou herinner Herma haarself hoe verbaas sy was 

oor die feit dat Taco en Dee nog met mekaar gepraat het op dieselfde “licht plagerige 

nonchalante toon” (165) as vroeër. Sy wou ook graag op dieselfde manier as voorheen 

met Dee omgaan, maar sy kon nie. 

 

Ná die keer waartydens Taco en Herma vir Dee in Parys sien (166), sê Herma vir hom dis 

jammer dat Dee so min oor haarself te sê gehad het. Taco lag egter en sê “Dee is een vrije 

vogel. Vivere pericolosamente! Gevaarlijk leven!”. Terugskouend herinner sy haarself 

dat sy in die dae nadat hulle vir Dee gesien het, ’n gevoel van “onlust” oor haar gehad 

het. Iets het haar gedwing om aanmekaar weer na Dee te verwys, maar toe het sy nie 

besef wat aangaan nie. Die feit dat Taco Dee mooi vind, “la femme en fleur” (166), 

oftewel ’n vrou in volle bloei, het haar gehinder, al het sy ook met hom saamgestem en 

Dee bewonder vir haar wêreldwysheid en selfvertroue. Sy het destyds gewonder of sy nie 

dalk jaloers was op Dee nie en het haarself afgevra: “Bloei wekt nijd?” Toe het sy dit 
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egter afgelag en haar haarself geskaam dat sy so ’n oordrewe reaksie toon op Taco se “als 

vanouds luchtige en lichtelijk ironische complimenten aan Dees adres” (166). 

Terugskouend besef Herma haar gevoel was dalk geregverdig. 

 

Gedurende die tyd wat Taco gyselaar gehou word in die Fillipyne het Herma geen idee 

waar hy is en of hy nog leef nie. Later kom Herma inligting te hore wat haar laat wonder 

of Dee geweet het waar hy was en of sy nie iets te doen gehad het met sy vrylating nie. 

Sy vra haarself nou af hoe sy hierdie tydperk, langer as ’n jaar, oorleef het. Sy skryf dit 

toe aan werksverpligtinge wat sy nie kon nalaat nie. Ná sy bevryding wou hy nie hê sy 

moes na hom toe kom waar hy in ’n hospitaal in Manila herstel het nie. Hy het wel gevra 

dat sy dadelik reëlings moes begin tref om sy vervoer na Nederland moontlik te maak. 

Weer kry die leser die gevoel sy word uitgesluit uit sy lewe. Daar is egter nie sekerheid of 

Herma op daardie stadium so daaraan gedink het nie (157 -158). 

 

Wanneer Taco terugkom, probeer sy om dinge te doen wat hom sal opbeur, maar sy slaag 

nie daarin nie. Nou besef sy sy was naïef om te dink sy sou hom sy lewenslus kon 

teruggee deur die hut wat sy in hul tuin geplaas het (29). Sy het gehoop dat dit hom sou 

help om sy “rampzalige reis” (29) na die Banda-eilande en die gyseling op die Fillipyne 

te verwerk of te vergeet. Gaandeweg het sy besef dat die rol wat dinge in sy verlede 

gespeel het, nie sommer so hulle invloed sou verloor op die mens wat Taco op daardie 

stadium was nie. Taco se lotgevalle dui, soos dié van Dee, Non, mevrou Mijers en andere 

in Indonesië, aan hoe die sosio-politieke situasie kan ingryp op die lewens van enkelinge. 

 

Dit word in die romanhede duidelik dat sy nie ’n benul gehad het van alles wat in Taco se 

gedagtewêreld aangegaan het nie en sy beskryf gevolglik sy gedagtes as iets waartoe sy 

nie toegang het nie. Sy vra haarself af: “Waar was hij met zijn gedachten, wat zag hij, 

wanneer hij zijn blik zo onbeweeglijk gericht op het dichte zomergroen?” (30) en probeer 

haarself voorstel watter beelde in sy gedagtes afspeel. Aanvanklik dink sy dat dit 

gaandeweg beter met Taco gaan, maar later dring dit tot haar deur dat hy selfs sy plan 

met die biografie prysgegee het. Wanneer hy nie meer aan sy papiere raak nie, bêre sy dit 
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in die ebbehoutkis (30 en 31). Weer eens kom die leser tot die gevolgtrekking dat Herma 

Taco nie so goed geken het as wat sy destyds gedink het nie. 

  

Hoe meer dinge Herma in verband met Taco uitvind wat sy nie geweet het nie, hoe 

moeiliker raak dit vir haar om oor hom te dink en te skryf. Sy sukkel om haar “tegenzin” 

en “angst” (139) te oorwin om herinneringe op te skryf wat sy het van “de Taco van 

vroeger, dat wil zeggen, aan de Taco Tadema die ik dacht te kennen” (139). Sy gee dan 

wel ’n blik op wie hy was deur sekere van haar herinneringe aan hom uit te sonder, maar 

die leser besef nou hoe relatief en onseker dit is. So word die tema van onkenbaarheid 

nogmaals versterk. 

 

By die verwysing na die verskillende Taco’s wat sy onthou, is dit “niet meer”, “nooit 

meer” (140), die geliefde van die sorgelose jare voor die oorlog nie. Sy dink aan dié Taco 

van hul skooltyd; dié Taco wat haar in sy studentekamer gesoen het; dié Taco wat ná die 

gyseling terugkeer, uitgeteer, met swere oortrek en stug. Die Taco van die eerste 

sewentien jaar van hul huwelik wat sy as haar “echtvriend” in die ware betekenis van die 

woord beskou het (140), kontrasteer sterk met dié Taco wat in 1968 in ’n ambulans huis 

toe gebring word, ’n invalide, ’n gebroke mens ná sy gyseling op die Fillipynse eilande. 

Die manier waarop sy Taco uitbeeld, dui daarop dat dit ’n konstruksie is en beklemtoon 

ook dat identiteit geen vasstaande begrip is nie. 

 

Die gebeurtenis wat alles finaal “op losse schroeven hebben gezet” (130) vir Herma, is ’n 

simpatiekaartjie wat sy ’n jaar na Taco se begrafnis ontvang. Die gevoelens wat dit in 

haar teweeggebring het, kan sy “nog altijd niet onder woorden brengen” – dit “blijft een 

schrijnende plek in [haar] bewustzijn” (170). Dit blyk dat die persoon wat die kaartjie 

gestuur het, vir Taco ontmoet het op die eiland Morotai. Hy noem dat Taco baie uitgesien 

het na haar koms en dat hy spyt is hy kon nie langer bly om haar te ontmoet nie. Hy noem 

Taco “Tay” en spreek Herma aan as “Mrs. Tadema” en dan “ ‘Day’, if I may call you by 

that name” (172). As Herma ooit getwyfel het, weet sy nou dat Taco en Dee nie eerlik 

met haar was nie en dink sy by haarself: “Ja, zij waren D. en T., voor mij, en voor elkaar” 

(172). 
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Dit lei daartoe dat Herma geen sekerheid meer oor het nie en maak dit vir haar 

ondraaglik: “Ik hield alleen maar vragen over, die ik gedurende de afgelopen jaren 

telkens om- en omgekeerd heb in mijn gedachten” (172). Sy wonder nou of Dee en Taco 

geliefdes was, sy wonder of hulle afgespreek het om mekaar in Parys te kry, sy wonder of 

hulle saam op Morotai was ter afsluiting van Taco se reis na die Banda-eilande, sy 

wonder of Dee op die hoogte van sake was wat Taco se vermissing en gyseling betref en 

of sy op een of ander manier betrokke was by sy bevryding. Sy wonder wat Dee hom kon 

gee wat sy nie kon nie en dink dan aan die woorde agterop die foto: “The way you haunt 

my dreams?” (172). Nou wonder sy of Taco dalk al op skool iets vir Dee gevoel het. 

Herma was bewus daarvan dat hy haar mooi gevind het, maar het dit nie as ’n gevaar 

beskou nie. Sy het nooit daaraan gedink om jaloers te wees op Dee nie. In die romanhede 

vra Herma haarself af of Dee dalk jaloers was op haar en of Dee dalk gevoel het sy word 

begeer, maar nie gerespekteer nie. Herma kom dan tot die volgende gevolgtrekking: “Zij 

geloofde ook niet werkelijk in mijn vriendschap” (173). Sy erken dat sy Taco se 

“halfheid” (172) nie sou kon aanvaar nie en wonder of Dee om dieselfde rede vir Taco 

gedwing het om tussen hulle te kies. 

 

Met betrekking tot die verhouding tussen Taco en Dee maak Haasse moontlik wel 

gebruik van ’n meer stereotiepe konnotasie wat aan die Oosterse (in hierdie geval half-

Oosterse) vrou geheg word. Kabhani (1994:71) sê byvoorbeeld oor die tipiese perspektief 

van die Westerse man op die Oosterse vrou dat sy gekenmerk word vir iets donkers, 

verbode, seksueels, sensueels, eksoties en eroties, wat dus iets anders aan Westerse mans 

gee as wat Westerse vroue doen: “the attractiveness of the foreign woman, racially 

deviant, erotic because exotic” en verder: “The eroticism that the East promised was 

mysterious and tinged with hints of violence” (Kabhani 1994:68). Dit herinner aan Taco 

se woorde: “Dee is een vrije vogel. Vivere pericolosamente! Gevaarlijk leven!” (166). 

Ook Herma praat van Dee se “schoonheid, haar sensuele uitstraling” (173), maar sy het 

dit nooit as bedreiging beskou of jaloers gevoel daaroor nie. Dit dui moontlik óf op ’n 

misplaaste vertroue in Taco óf (as enigste kind van haar ouers) op ’n onkunde oor tipiese 
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manlike optrede. Hoe dan ook, in hierdie opsig hou Haasse wel (beide wat Taco en Dee 

betref) oënskynlik digter by die stereotiepe. 

 

4.10 Non se perspektiewe op Dee 

 

Herma wonder wel ten slotte of Non geweet het van die verhouding tussen Dee en Taco 

en of dit die rede was waarom sy soms so ’n “onverklaarbare onwil” (173) gehad het om 

oor Dee te praat, maar sy kry tog by Non informasie oor Dee se doen en late tydens die 

eerste twee van haar latere besoeke aan Indonesië. Terselfdertyd twyfel sy oor die 

geldigheid en betroubaarheid daarvan: “Mijn bronnen zijn trouwens niet betrouwbaar. 

Ook Non was niet van alles op de hoogte, al dacht zij van wel” (50). 

 

Non se perspektief op Dee is oorwegend negatief. Non verag haar byvoorbeeld vir haar 

“dubbelzinnigheid” (122) deurdat sy nie soos Non die Nederlandse kant gekies het tydens 

die oorlog nie. Hoewel nie Japanneesgesind nie, het haar hbs-talekennis en 

kantooropleiding Dee gedurende die Japanse besetting ’n goeie werk by ’n bank besorg, 

maar ook die status van “landverraadster”. Sy het omgegaan met Sula Saleh en die 

nasionalistiese intellektuele wat op twee vlakke beweeg het: aan die een kant het hulle die 

indruk gewek dat hulle bereid was om saam te werk met die besetter, maar aan die ander 

kant het hulle in die geheim hul stryd om onafhanklikheid voortgesit (122).  

 

Tydens Herma se tweede besoek beskryf Non vir Dee as “roekeloos, onbetrouwbaar, en – 

het ergste – ongelovig” (154). Non vertel dat Dee tydens Soeharto se bewind in onguns 

verval het by baie deurdat sy aktief propaganda te maak vir Nasakom, ’n vorm van 

nasionale Kommunisme wat deur die vorige president, Soekarno, ingevoer is. Sy het later 

ternouernood danksy haar nuwe Poolse naam aan die dood ontkom, maar het daarna haar 

eie posisie in gevaar gestel deur solidariteit te toon met ’n paar vroeëre Chinese 

sakevennote van mevrou Mijers (153), dalk verlangse familie van die Muntinghs. Herma 

besluit om dit teenoor Moorland te noem (154) as bewys van hoe spontaan Dee haarself 

altyd geassosieer het met diegene teen wie daar volgens haar gediskrimineer word. 

Herma kan tydens hierdie besoek nie die gevoel afskud dat Non “iets belangrijks 
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verzweeg” (156) nie. Dit suggereer dat Non wel op hoogte was van die verhouding tussen 

Taco en Dee. 

 

Vir Herma meet Non anders ten opsigte van die geloof as vir Dee, omdat Herma “de 

hadji” gesien het (154). Daar word inderdaad etlike kere in die roman daarop gewys dat 

Herma ’n besondere sintuig het vir die bonatuurlike. Dit is een van die redes vir die noue 

band tussen haar en Non, wat hierdie tipe verskynsels ook kan sien. Anders as in romans 

soos De stille kracht deur Louis Couperus waar die bonatuurlike spesifiek met die 

Oosterling verbind word, kry ons hier die situasie dat die bonatuurlike wel erken word, 

maar dit word eerder aangebied as ’n besondere talent van die individuele waarnemer 

sonder inagneming van die individu se kulturele agtergrond. Herma raak hierdie 

vermoëns ook nie kwyt as sy ouer word of Indonesië verlaat nie. Teen die einde van die 

roman, nadat sy Non nie kon opspoor nie en na die Mijers se ou huis terugkeer, sien sy 

die skim van ’n vrou met “een losse katoenen jurk van ouderwets model” en met sluike 

zwarte haren” (177) by die graf van die hadji, wat haar kennelik aan Non herinner hoewel 

haar naam nie direk genoem word nie. 

 

Met betrekking tot die bonatuurlike kan Oeroeg, Haasse se eerste novelle, met Sleuteloog 

gekontrasteer word. Die manlike hooffiguur in Oeroeg voel van die begin tot aan die 

einde van die teks iets bonatuurliks en later iets vyandigs aan in die swart meer Telaga 

Hideung. Later word dié vir hom die simbool van onkenbaarheid: “Het meer was 

vijandig, vreemd, een absoluut onkenbaar element” (Haasse1987:106), maar nie meer iets 

bonatuurliks nie: “Hoewel mijn geloof aan spoken en schimmen sinds jaren verdwenen 

was, vond ik het meer niet minder huiveringwekkend”. Uiteindelik assosieer hy hierdie 

onkenbaarheid veral met Oeroeg in die besonder en die Indonesiërs in die algemeen as 

die ‘ander’. Hier gaan dit dus eerder om ’n onheilspellende voorkoms en ’n assosiasie 

daarmee, terwyl die spreker in Sleuteloog nooit blyke daarvan gee dat sy op ’n latere 

stadium nie meer in die bonatuurlike glo nie. Juis hierdie ontvanklikheid vir die 

onverklaarbare dien deels as motivering daarvoor dat die leser Herma tog ernstig wil 

opneem as sy sogenaamd Dee se seun herken in ’n kunskatalogus. 
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4.11 Moorland se perspektief 

 

Die joernalis Bart Moorland se besonder positiewe perspektief op Dee dien enersyds as 

’n belangrike korrektief in die roman op dié van Non en Herma. Andersyds is dit ook 

instrumenteel om Herma se perspektief op Dee te laat verander sodat sy ten slotte veel 

positiewer teenoor haar staan. Dee bly wel ’n raaisel – nie Herma, Non of Bart Moorland 

kan bepaal by presies watter instansies Dee almal betrokke was nie. Volgens Moorland is 

dit moeilik om te sê of sy vir of teen die een of ander ideologie was, maar is dit duidelik 

dat die mense “vooral haar inzet, haar moed” (182) raakgesien en waardeer het. Wat haar 

oortuigings en dryfvere was, weet hy nie. Die beeld wat by Moorland opkom op basis 

van die gegewens wat hy het, is “dat van een vrouw die fel emotioneel uit 

verontwaardiging of medelijden handelde, en niet volgens een weloverwogen 

programma” (182). 

 

Moorland bespiegel oor die redes waarom Dee haar aan die kant van Soekarno se Nuwe 

Orde geskaar het. Hy beskou solidariteit met die Chinese “verwanten” van die 

uitgestorwe geslag Muntingh as minder waarskynlik weens die breuk in 1942 tussen haar 

en haar grootmoeder Mijers, toe sy met haar nuwe naam aangedui het dat sy haarself nie 

meer as ’n lid van dié familie beskou het nie. Hy vermoed eerder dat dit ’n politieke 

keuse was, onder die invloed van die Pole, en verbind haar met ’n nuwe, meer gematigde 

rigting genaamd Gomulka.  

 

Hy bevestig dan dat Dee in 1967 in die Fillipyne was. Sy is in die jare ’65, ’66 en ’67 

herhaaldelik “gesignaleerd” (168) op Luzon en Mindanao as kontakpersoon van 

Amnestie Internasionaal, waar sy as Engelssprekende vrou met die Oos-Europese naam 

deur sommige beskou is as ’n gewaardeerde bemiddelaar. Sy het egter wantroue gewek 

en verwarring geskep toe dit blyk dat sy ook kontak het met Kommunistiese 

ondergrondse aktiwiteite in Maleisië en met seerowers en smokkelaars op die Sulu-

eilande in die suidelike deel van die Fillipyne. Dit suggereer weer ’n dubbelslagtigheid 

soos dit waaroor Non haar verkwalik. 

 



 80

Deur Moorland se oorwegend positiewe perspektiewe op Dee begin Herma besin of sy 

wel so negatief bejeën moet word. Herma troos haarself dat Dee haar nie wou kwets of 

vir haar “gezichtsverlies” (185) wou aandoen nie en dat sy haar as Taco se “eerste keus” 

gerespekteer het, soos wat dit vir hom vanselfsprekend was dat sy (Dee) sy “intieme 

keus” geword het. Herma glo Dee het dit begryp en dat sy daarom oor haar en Taco se 

verhouding geswyg en kontak met Herma probeer vermy het. Hoewel dit onmoontlik sou 

wees om te bepaal presies wat Taco en Dee gedink en gedoen het, sê Herma nou: “Ik 

denk nu dat ik haar noch hem iets te vergeven heb” (185).  

 

4.12 Herma se perspektief op haarself  

 

Soos genoem, gaan dit in Sleuteloog nie net oor die onkenbaarheid van die ‘ander’ nie, 

maar ook die onkenbaarheid van enige ander mens. Dit strek egter nog verder as dit, 

deurdat dit ook oor die onkenbaarheid van die self gaan. In haar poging om Dee se lewe 

te probeer rekonstrueer, neem Herma ook haar eie lewe in heroënskou en word sy 

gekonfronteer met dinge waaraan sy vir ’n lang tyd nie wou dink nie. Dit word uitgebeeld 

asof dit ’n proses is waaroor ’n mens eintlik nie beheer het nie: “Ik word meegezogen 

door een stroom die ik niet kan tegenhouden” (26). Herma word egter onrustig hieroor en 

vra haarself af waarom dit gebeur. Sy vra haarself af of dit 'n lank onderdrukte behoefte is 

wat deurbreek, om te doen wat sy nooit kon doen nie: “mijzelf definiëren, klaarheid 

scheppen waar het de cruciale ogenblikken in mijn leven betreft?” (26). 

 

Herma verleen uiteindelik vanuit ’n agterna-perspektief ’n bepaalde struktuur aan die 

gebeure wat in die verlede afgespeel het en ken agterna betekenisse toe aan sake waarop 

sy geen sig gehad het terwyl dit destyds gebeur het nie. Die feit dat ons hier bykans 

deurlopend met ’n ek-vertelling te doen het, benadruk die subjektiewe aard van hierdie 

narratief wat sy konstrueer ten einde helderheid in haar gemoed te kry oor sommige sake 

en haar met die probleme van die verlede te probeer versoen. 
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4.13 Naamgewing en identiteit 

 

In Hoofstuk 3 is genoem dat naamgewing (van beide persone en plekke) van die ‘ander’ 

op grond van die naamgewer se eie kultuur as ’n vorm van bestekopname en appropriasie 

beskou kan word wat ten nouste verbonde is met oorreding, fokalisasie en ideologiese 

magsuitoefening (Van Zyl, 2002:171). Daar is ook verwys na etnonieme, oftewel name 

wat toegeken word aan groepe mense met die doel om te klassifiseer – meestal op ’n 

negatiewe manier. Hierdie verskynsel kom meermale in Sleuteloog voor en kan ten 

nouste met sowel die postkoloniale instelling van die roman as met die konstruksie van 

identiteit verbind word.  

 

Die volgende name word gebruik: ‘Belanda’ – Hollander; ‘totok’ – ’n Nederlander wat in 

Indonesië woon; “warga negara” – (Indonesiese) staatsburger; en ‘Indo’ – Indonesiër. Dit 

is interessant om te kyk hoe karakters mekaar onderling sekere name toedig asook watter 

name hulle op hulself van toepassing maak. Meestal word daar negatiewe konnotasies 

toegeken aan dié name. Louis beskuldig byvoorbeeld vir Herma se pa dat hy “als totok” 

nie die Indiese toestande verstaan nie (45). Dee verwys na die ‘totoks’ van die VOC (91), 

sy praat van die “poeslieve totoks” wat oor haar ouma skinder omdat Non ’n donker 

gelaatskleur het (113 en 114) en noem Eugène een van die “totok-Mijers” (103). Sy 

gebruik die gelaaide term ‘Indo’ verder op ’n “nonchalante” (90) manier, wat Herma 

verbaas. Herma weet op haar beurt dat die lede van Sula se klub seker almal “inlandse 

studenten” sal wees wat haar as ’n “echte Belanda-totok” sal beskou (98), maar glo op 

hierdie stadium nog “dat ze zich vergissen” (98). Mevrou Mijers gebruik die woord 

‘Indo’s’ (39) om kantoorklerke, winkelpersoneel en jong mans wat smiddae luidrugtig op 

hul motorfietse rondjaag, te beskryf; Boedi en Neng word “kleine Indo’s” genoem (122), 

ensovoorts.  

 

Op hierdie manier wys Haasse uit hoe diep die rasselyne en gepaardgaande gevoelens op 

daardie stadium in Nederlands-Indië geloop het. Naamgewing lei byvoorbeeld meermale 

tot ’n konfrontasie tussen Herma en Dee. Só vra Herma vir Dee of sy haarself “een Indo 

vond” (91) en Dee antwoord bevestigend daarop. Later kies sy egter met die eienaam 
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‘Mila Wychinska’ vir haar Europese identiteit. Wanneer Herma oor Dee se Franse en 

Poolse bloed praat, raak Dee kwaad en sê sy: “Oké, maar ik ben toch geen totok!” (91). 

Herma antwoord hierop: “Ik ook niet” (91). Sy besef nie op daardie stadium dat Dee haar 

eintlik juis as ’n ‘totok’ beskou nie. Sy weet sy “zag eruit als een totok” (134), maar voel 

dat sy net so min ’n ‘totok’ is as Dee (133). Later vind sy uit Dee het glad nie 

saamgestem met haar nie (133). 

 

Ook Moorland se eienaam verdien aandag. Volgens die HAT (2000:718) het “moor” 

behalwe vir die bekende betekenis van “doodmaak” ook die volgende betekenis: “Lid van 

’n Moesliemgroep van Berber- en Arabiese herkoms in Noordwes-Afrika”. Myns insiens 

is die naam ‘Moorland’ moontlik simbolies bedoel. Dit kan daarop dui dat hierdie 

etnoniem so afgeslyt het dat dit probleemloos vir ’n Nederlander gebruik word – dus nog 

’n korrektief op die steeds-geldende uiters negatiewe etnonieme in Indonesië. 

 

Soos blyk uit sowel Hoofstuk 3 as uit die voorafgaande bespreking hang die konstruksie 

van identiteit ten nouste saam met die perspektiewe van ’n subjek. Die feit dat hierdie 

verhaal deur Herma self vertel word (in plaas van deur byvoorbeeld ’n eksterne verteller) 

lê klem daarop dat dit Herma self is wat tot hierdie gevolgtrekkings kom. Alles waaroor 

Herma dink in die proses om haar narratief oor Dee agtermekaar te kry, lei tot vrae oor 

haar eie identiteit. In Sleuteloog kan dit (soos genoem) dikwels gekoppel word met 

etnisiteit en etnonieme. Herma dink byvoorbeeld aan die keer wat Dee se pa spottend vir 

haar gevra het of sy stout kan wees as sy so ’n wit vel het. Dit veroorsaak dat sy nadink 

oor haarself: “Ja, ik zag eruit als een totok. Ik had een blank gezicht, blauwe ogen, blond 

haar. Ik werd nooit bruin in de zon, wel rood, met vervellingen op mijn neus en 

voorhoofd. Natuurlijk deed ik soms wat niet mocht, zoals iedereen, en ook wel stiekem, 

maar moet ik dan per se altijd braaf zijn vanwege mijn totokse kenmerken?” (134) 

 

Herma weet ook sy is ’n produk van die laaste, moeilik definieerbare periode van 

Nederlands-Indië. Die ou Nederlands-Indië, waarin ook Nederlanders “for better for 

worse” wortel kon skiet, was verby, en vir die “hier-geborenen van zuiver Europese 

afkomst”, soos dié groep toe amptelik genoem is, het daar geen tuisland meer bestaan nie 
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(50). Sy beskryf haar ma as ’n volbloed Nederlandse meisie wat sedert haar tiende jaar in 

Nederlands-Indië gewoon het, ten volle vertroud was met die sedes en gebruike in die 

toplaag van die koloniale maatskappy en tuis was in die trope. Herma vra haarself af wat 

dan die verskil tussen haar en haar ma was, aangesien hulle basies dieselfde agtergrond 

gehad het. Dit laat haar ook dink aan al die kere wat sy as gevolg van dinge wat haar 

ouers gedoen het, gevoel het asof sy nie tot dieselfde soort “mensen-in-Indië” (53) 

behoort as haar ouers nie. Sy vra haarself dan af: “Maar tot welke soort behoorde ik dan 

wel?” (53) Dit dien as bewys daarvoor dat die perspektiewe wat sy hier kry, haar idee oor 

haar eie identiteit beïnvloed. 

 

Die feit dat Dee en Non meer as een keer van naam verander, illustreer verder enersyds 

dat identiteit vloeibaar en veranderlik is, maar getuig andersyds ook van die politieke 

onsekerheid wat die tydvak meegebring het in Indonesië. Dit sluit ook aan by die gedagte 

dat identiteit iets is wat ’n mens kan kies, of ten opsigte waarvan verskillende 

perspektiewe moontlik is in die narratief wat elkeen ten opsigte van hom- of haarself 

konstrueer ten einde sin te probeer maak van die werklikheid (sien Hoofstuk 3).  

 

Dat identiteit nie iets is wat stabiel is nie word onder meer weerspieël deur die 

verandering wat daar in Dee en ’n paar ander karakters se identiteit plaasvind. Selfs 

Herma se identiteit kan hierby betrek word. Sy het nie bewustelik van identiteit verander 

deur haar soos Dee of Eugene by ’n spesifieke groep te skaar nie, maar sy leer wel dat 

haar identiteit nie is wat sy gedink het dit is nie. Dit is asof sy haarself deur Dee se oë 

begin sien. Aan die einde kom sy tot die gevolgtrekking dat niks is soos wat jy gedink het 

dit is nie – nie eers jyself nie. 

 

Naamgewing hang saam met die keuse wat karakters uitoefen oor die groepe waarmee 

hulle geïdentifiseer wil word. Dee het vanuit die staanspoor meer as een naam: Adèle, 

Adè en Dee Mijers (7), maar sy kies later self om haar naam te verander na Mila 

Wychinska, na aanleiding van haar Poolse moeder se van, sodat sy alle Hollandse en 

Indiese assosiasies uit haar naam kan ban (7). Reeds as jong meisie maak Dee sekere 

keuses met betrekking tot haar identiteit. Só besluit sy byvoorbeeld om dié Maleis wat op 
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kantore gebruik word en waarin die inlandse koerante geskryf is, te leer praat (94). Ook 

Dee se vriendskap met Sula is ’n voorbeeld daarvan dat sy haar van jongs af met sekere 

groepe assosieer, in hierdie geval die geëmansipeerde inheemse meisies in hul 

skolegemeenskap (95). Op ’n stadium besluit Dee sy wil graag saam met haar pa Brasilië 

toe gaan, omdat hulle daar op gelyke voet kan “inburgeren” weens die feit dat die meeste 

Brasiliane “immers halfbloeden” (113) is. 

 

Wanneer Indies-gebore Nederlanders die kans kry om Indonesiese staatsburgers te word, 

verkies Dee om, anders as Non, dit nie te aanvaar nie. Tydens die Japanners se bewind 

pas dit haar om ‘Indo’ genoem te word. Sy wil nie “warga negara” (57) wees nie, en veral 

nie ’n Nederlander nie. Terwyl Herma nie regtig ’n keuse het nie, het Dee die “vrijheid 

[om] een eigen identiteit te kiezen” (57). Voortaan wil Dee bekend staan as ’n Europeër 

van Slawiese afkoms wat toevallig in die Nederlandse kolonie gebore is.  

 

Wanneer Dee kies om as Belanda-Indo geregistreer te word, vind haar ouma (Mevrou 

Mijers) dit onvergeeflik. Dit lei daartoe dat sy Dee verstoot en verklaar dat Dee na haar 

oordeel nie eers van die Muntinghs en die Mijers afstam nie, maar dat haar slet van ’n 

moeder haar by ’n Russiese kunstenaar, “of door God mag weten wie” (119), verwek het 

voordat sy vir Louis verlei het. Dee se reaksie hierop is beide kalm en hooghartig, want 

sy is bly om uiteindelik die ware rede agter te kom vir mevrou Mijers se afkeur en Louis 

se onverskilligheid jeens haar, wat sy nog altyd kon aanvoel en waaronder sy as kind in 

stilte gely het. Daarom doen sy graag afstand van die naam wat sy “misschien ten 

onrechte” (120) dra en wil sy voortaan ‘Wychinska’ heet. Dit is egter terselfdertyd ’n 

afstanddoening van haar identiteit as ‘Indo’ en ’n keuse vir die Europese identiteit. Name 

kan ook lewens red: nadat Soeharto na ’n coup-poging in 1965 die mag oorgeneem het, 

ontvang Dee danksy haar nuwe naam (Wychinska) diplomatieke beskerming van die Pole 

en ontkom sodoende ternouernood aan die sogenaamde “zuiveringsacties” (153).  

 

Nog later neem Dee blykbaar veiligheidshalwe Non se Moslemnaam, Ibu Sharifa, aan 

omdat die Indonesiese samelewing vir haar te nou raak, soos blyk uit die foto wat Herma 

sien (176). Dit sluit aan by die begrip morele identiteit (Gergen, 2000:12 – sien Hoofstuk 
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3:30) as iets wat nie van die individu afhang nie, maar van die verwagting dat lede van ’n 

bepaalde gemeenskap op ’n sekere manier sal optree (MacIntyre 1997). Wanneer ’n 

gemeenskap slegs een kollektiewe narratief as waar erken en hul identiteit daarom bou, 

sluit hulle individuele narratiewe uit en verban enigiets wat vreemd is (Burger, 2001:86). 

Dit gebeur dan volgens die roman ná die bewindsverandering in Indonesië veral met Dee, 

maar in ’n mindere mate (hoewel skynbaar meer uit vrye keuse) ook met Non. 

 

’n Karakter wie se optrede van ’n doelbewuste identiteitsverandering getuig, maar dan 

veral in ’n meer negatiewe sin, is Eugène Mijers. Binne die roman geld hy as ’n ekstreme 

voorbeeld van ’n karakter wat vir niks sal stuit in sy strewe daarna om deel van ’n groep 

van sy keuse te vorm nie. Moorland herinner Herma aan sy boek Herkenning (101) en dit 

dien as katalisator wat veroorsaak dat ’n hele klomp herinneringe by haar opkom. 

Perspektief is ook hier ter sprake, want die leser sien Eugène se identiteit as ‘t ware 

gefilter deur Herma se oë. Herma onthou hom as ’n verre neef uit ’n “onvermengd blanke 

zijtak” van haar man se familie. Hy het vroeër bekend gestaan as ’n “ijkmeester” wat die 

Indiese identiteit betref en Dee het hom die “totok-Mijers” (103) genoem. Sy uiterlike 

was dié van ’n “pur sang” (106) Hollandse jongman met “tropenteint” en ’n ligte Indiese 

aksent soos iemand wat daar opgegroei het.  

 

Die boek Herinnering weerspieël Eugène se keuse vir ’n ander identiteit. Sekere 

gegewens toon ooreenkomste met die werklikheid, maar ander dinge is louter versinsels 

wat die konstruksie van ’n eie narratief te bowe gaan. Die meisie wat Dee 

verteenwoordig, ontpop byvoorbeeld tydens die Japanse besetting as ’n heldin van verset. 

Sy word gevange geneem en onthoof (107). Eugène gaan selfs so ver as om sy eie 

afstamming van ’n Indonesiese voormoeder te skep. Wanneer hy vertel van die “lieve 

trouwe baboe” (108) wat hom met haar Javaanse wysheid grootgemaak het, weet Herma 

dis onwaar, omdat sy in hierdie baboe vir Moenah, die “lijfmeid” (108) van mevrou 

Mijers, herken.  

 

Wanneer Herma Eugène jare later ’n toespraak hoor maak in Den Haag, kan sy dié man 

nie versoen met haar herinneringe van hom nie. Nou noem hy homself ’n “blanke Indo” 
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(106) en dra hy die griewe van “ballingen uit Indië” (103) op die hart. Herma sou nooit 

kon dink dat hy as ’n outeur sou ontpop nie en ken byna nie dié “polemist” (103) in sy 

batikhemp nie. Dit tref Herma hoe hy homself vereenselwig met ’n milieu waarin hy 

eintlik nie tuishoort nie. Dat juis hý so aktief is as verteenwoordiger en felle pleitbesorger 

van die Indo-kultuur, verbaas haar. Sy besluit om hom nie ná sy toespraak te gaan vra of 

hy iets van Dee of Non weet nie, want sy besef hy sal nie bly wees om haar te sien nie. 

Hy het sy rug gekeer op sy regte familie en ’n ander identiteit vir homself geskep: 

“Waarom zou ik hem die andere identiteit niet gunnen? Hij ontleende er een status aan 

die zijn leven zin gaf” (108). Dit word dus deel van ’n nuwe narratief wat hy vir homself 

gekonstrueer het en wat veral met mag verbind kan word. 

 

Herma vermoed dat Eugène al in die vooroorlogse jare gehoop het om met sy idees ’n 

invloed te kan uitoefen op die Nederlands-Indiese maatskappy. Ná die Japanse nederlaag 

kies hy opportunisties om te behoort aan die teleurgestelde, ontheemde groep mense, 

aangesien dit hom waarskynlik ’n hoër status in Europa besorg. Dit kan dus in ’n sekere 

sin as verlengstuk gesien word van sy vorige Eurosentristiese instelling, maar die feit dat 

hy nou sy gemengde bloed vooropstel, is andersins ’n koelbloedige politieke stap wat op 

mag gerig is. 

 

Die karakter Non oefen ook sekere besluite uit wat haar identiteit betref. Tydens die 

Japanse besetting bly sy lojaal teenoor Nederland, net soos Boedi, Neng en die meeste 

nie-geïnterneerde “kleine Indo’s” (122) wat hulle geken het. Sy is byvoorbeeld een van 

die vroue wat vir die Nederlandse vroue in die Tijdeng-kamp kos ingesmokkel het. 

 

Wanneer Herma weer ’n keer in Jakarta kom, het Pakembangan ’n kwekery geword. Non 

het nou ’n “sarong kabaja” (150) aan en dra ’n sjaal oor haar kop. Sy hef haar 

saamgevoude hande na haar gesig op wanneer sy vir Herma sien. Herma slaan haar arms 

om haar, maar weet nie wat sy vir haar moet sê nie, want in die vyftien jaar het sy “zo 

oud geworden” (150). Non het nou ook ’n sterk aksent en wys vir Herma haar klein 

kamertjie wat volgens haar al is wat sy nodig het, aangesien sy slegs stilte vir meditasie 

en gebed wil hê. Sy vertel dan vir Herma dat sy nou ’n Moslem is en dat sy daarom haar 
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naam verander het na Ibu Sharifa, wat “uitverkoren door de Profeet” (151) beteken. Sy 

vertel dat sy spaar vir ’n bedevaart na Mekka en noem aan Herma dat die hadji nou haar 

lewe bestuur. Dit is tydens hierdie bedevaart dat sy vermis raak. 

 

Nog een van die karakters wat ’n bewuste keuse oor haar identiteit neem, is Mevrou 

Mijers. Sy word saam met die Nederlandse vroue in ’n Japanse interneringskamp 

opgeneem, want sy “beschouwde het als een uitgemaakte zaak dat zij het lot zou delen 

van de volbloed Nederlandse vrouwen in Batavia” (119). As gevolg van hul donkerer 

gelaatskleur hoef Non asook Boedi en Neng nie na die kampe toe te gaan nie. Dee kies in 

hierdie tyd om as Belanda-Indo geregistreer te word, ten spyte van die feit dat sy 

aanspraak kan maak daarop dat sy een helfte van suiwer Europese afkoms is. Hierdie 

keuse lei tot ’n breuk tussen haar en haar ouma, wat dié besluit onvergeeflik vind.  

 

Hier het ons weer te doen met die keuse om jou by ’n sekere groep te skaar. Mevrou 

Mijers kies as gevolg van haar Franse vader die Nederlandse vroue, en Dee maak haar 

keuse as gevolg van haar Asiatiese gene van die families Muntingh en Mijers. Hierdie 

besluit lei tot sekere gevolge vir albei. Daar word beskryf hoe mevrou Mijers “als een 

verbannen vorstin” (120) met haar koffers op die vragwa klim wat haar en die ander 

vroue uit haar wyk na die interneringskamp Tijdeng neem. Herma vra haarself af wat 

mevrou Mijers die ergste ervaar het: die nuwe status van haar dogter (as Indo) of Dee se 

vrywillige keuse. Non en Moenah is oortuig dat mevrou Mijers nie dood is vanweë 

honger of siekte nie, maar uit skaamte. 

 

4.14 Perspektiewe op die landskap 

 

Viljoen (1998:77) en andere se siening van ‘plek’ en ‘landskap’ as die historiese, 

politieke, sosiale en kulturele waardes waarmee ’n neutrale ruimte gelaai word, word 

vervolgens benut by ’n bespreking van die perspektief op die landskap wat in Sleuteloog 

voorkom. Die term ‘plek’ word gebruik waar daar sprake is van die menslike besetting 

van ’n geografiese terrein deur byvoorbeeld naamgewing, kaarttekening en beskrywing, 

en die term ‘landskap’ wanneer die fokus val op aspekte van die natuurlike omgewing 
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soos die geografie en plantegroei, maar daar desnietemin sprake is van ’n historiese, 

politieke en kulturele dimensie. Ten opsigte van die ruimte sluit beide die Herma van 

destyds en die Herma in die romanhede se belewing aan by die volgende: “It is through 

the cultural processes of imagining, seeing, historicizing and remembering that space is 

transformed into place, and geographical territory into a culturally defined landscape” 

(Darian-Smith, Gunner en Nuttall,1996:3). 

 

’n Bykans idilliese prentjie word in Herma se geheue geskilder van die landskap van die 

destydse Nederlands-Indië wat haar na aan die hart gelê het, soos die huis en tuin van die 

familie Mijers:  

 

[d]at huis was in mijn ogen een paleis, met rijen witte zuilen aan voor- en achtergalerij, en 

marmeren vloeren waarin je je kon spiegelen. In die wijk van de stad hadden de tuinen een 

parkachtige allure. Het loof van hoge kenaribomen wierp schaduw over de bloeiende 

planten binnen de witgekalkte randen van de perken, en de rijen potten met rozen en 

varens. Er waren ontelbare plekken waar wij ons konden verstoppen, bomen om in te 

klimmen, struiken om onder te kruipen (20) 

 

Wat Herma die meeste fassineer, is Non se die orgideë onder die afdak op pale, oftewel 

“pendoppo”: “Als kind was ik vooral betoverd door de grillige vormen en de prachtige 

kleuren van de bloemen” (p.21). 

 

Aandag word in die roman egter ook bestee aan die landskap in Nederland. Hieruit blyk 

dat die ek-verteller haar in ’n redelik gegoede milieu bevind. Dit is egter na Nederlands-

Indië wat sy terughunker:  

 

Hier, in mijn landelijke uithoek, voel ik me buiten de tjid geraakt. De oude beuken- en 

kastanjebomen op het grasveld voor dit huis waar ooit mijn grootouders woonden zijn 

nauwelijks veranderd sinds ik als kind in hun schaduw speelde, tijdens het enige Europese 

verlof van mijn vader, zeventig jaar geleden. Die zware stammen, die breed uitwaaierende 

bladerkronen, geven me eenzelfde soort besef van werkelijkheid, dat is: van verwantschap 

met de natuur, als het overweldigende groen van Java (8, 9). 
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In aansluiting by haar voortdurende gedagtes aan Java (Nederlands-Indië) probeer Herma 

later, ná Taco se terugkeer vanaf die Fillipyne, ’n stukkie Indonesië in hulle Nederlandse 

tuin skep om Taco op te beur. Sy slaag kennelik nie daarin nie: “Wat was ik naïef 

vijfentwintig jaar geleden, om te geloven dat ik Taco zijn levenslust zou kunnen 

teruggeven door in onze achtertuin deze hut te laten neerzetten” (29). Dié hut is ’n 

verkleinde weergawe van die Tademas se vakansiehuis wat tussen die berge van die 

Preanger gestaan het. Nederland en Indonesië word dus hier in jukstaposisie geplaas, met 

Indonesië as die ‘positiewe’ ruimte. Dit word die plek waar Taco sy dae, “en soms ook de 

nacht” (30), by voorkeur deurbring. Myns insiens hou hierdie ruimte later meer 

negatiewe assosiasies vir Herma in omdat dit deel is van Taco se onbereikbaarheid vir 

haar. Dit is die plek waar hy dink aan dinge wat nie vir haar bekend is nie: “Waar was hij 

met zijn gedachen, wat zag hij, wanneer hij zijn blik zo onbeweeglijk gericht hield op het 

dichte zomergroen?” (31). Dit mag dalk selfs die plek wees waar hy gaan sit het wanneer 

hy na Dee verlang. 

 

Herma is gebore en getoë in Nederlands-Indië, maar nadat sy na Nederland verhuis het, 

herbesoek sy Indonesië by drie geleenthede as reisiger. Die manier waarop Herma na 

haar geboorteland kyk, verander mettertyd in aansluiting hierby. Met elke besoek aan 

Indonesië kan sy sien hoe dit anders (meestal slegter) lyk. Dit kan myns insiens verbind 

word met haar gevoel van ontnugtering ten opsigte van alles wat sy oor die mense 

rondom haar en oor haarself uitvind. Wanneer sy tydens een van haar besoeke aan 

Djakarta vir Non sê sy wil graag die huis sien waarin sy en haar ouers gewoon het, sê 

Non vir haar “het is daar nu niet meer zo als toen” (123). Dit is nou ’n lelike buurt met 

baie rommel en allerhande gevare, en nie soos wat sy dit onthou nie. Die strate het nog 

dieselfde name as vroeër, maar dis meer skaduryk en die meeste tuine lyk soos ’n 

wildernis. Tydens ’n ander besoek blyk Huis Muntingh “van de aardbodem verdwenen” 

(147). Tydens die Japanse besetting het dit ’n “opslagplaats” geword en in die jare daarna 

het mense al wat hout en steen was geplunder. Die plek waar die huis gestaan het, is nou 

’n “vuilnisbelt in die nooit gesaneerde krottenwijk van de benedenstad” (148). 
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As Herma tydens hierdie besoek in die oprit van Pakembangan indraai, besef sy dat sy 

“hier nooit eerder geweest ben” (149), hoewel sy deur die foto’s in mevrou Mijers se 

album altyd gevoel het of sy die plek so goed ken asof sy self daar gebore is en opgegroei 

het. Wat sy egter nou sien, wyk af van haar voorstelling daarvan. Sy herken die uiterlike 

beeld van die “besaran” (149) (administrateurshuis – 195), maar die pawiljoene aan 

weerskante is vervang deur of verbou tot loodse en die grasveld voor die huis is ’n 

“vlakte van slordig struikgewas” (149). 

 

Wanneer Herma vir oulaas teruggaan Jakarta toe in 1976, kan haar innerlike gevoelens 

gesien word in die manier waarop sy die omgewing beskryf: “De hitte is ondraaglijk, een 

klamme, vettige, door geen zucht wind bewogen luchtlaag hangt boven de stad” (173). Sy 

sit op die agterbank in ’n hoek, “te apatisch om [haar] druk te maken over de stank, het 

stof, het oorverdovende lawaai op straat” (173). Die sweet druppel in haar nek en in die 

hals van haar bloes. Haar gevoel is duidelik: “Ik ben zesenvijftig jaar, en ik ben het 

klimaat ontwend” (174). Niks lyk meer soos sy dit onthou nie: “Wat ik tijdens de rit zie 

van de stad lijkt in niets meer op het beeld van vroeger” (174). Dit lyk nie eers meer soos 

in 1952 of 1967 nie. Omdat Herma besef dat sy na hierdie besoek nooit weer terug sou 

gaan na haar geboorteland nie, bring sy vir oulaas ’n nostalgiese besoek aan ’n paar 

plekke wat in die verlede vir haar betekenis ingehou het. Sy kan dit egter net in ’n 

beperkte opsig doen, want sy sien nie kans vir klimtogte en lang afstande nie.  

 

Die kwekery op Pakembangan het bankrot gespeel en bestaan nie meer nie; daar is nou ’n 

proefstasie vir landbou. As sy Tjibodas opsoek, is die plantegroei en omgewing wel nog 

soos sy onthou, maar die Tadema’s se destydse pondok (hut – 196) is afgebreek. 

Daarteenoor lyk die huis wat destyds aan mevrou Mijers behoort het, wel nou beter as 

tydens haar vorige besoeke: die lelike hout “schotten” en die versperrings van ysterdraad 

het verdwyn, die buitemure is wit geverf en die voor- en agterplaas word gebruik as ’n 

parkeerterrein en mark. Sonder die tuin lyk die huis egter kleiner as vroeër en dit het sy 

“voorname koloniale allure” verloor (177). Die graf van die hadji is nog daar, maar dit is 

as’ t ware opgeneem binne ’n reusagtige boom. Sy wonder of diegene nie reg was wat vir 

haar gesê het sy moet eerder nie teruggaan nie. Sy weet egter sy is nie daar “als een 
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toerist uit nostalgie” (174) nie, maar selfs die doel van haar besoek word nie verwesenlik 

nie. Sy slaag naamlik nie daarin om Non te vind nie. 

 

Haasse se uitbeelding van Herma kan in ’n groot mate as die teenpool gesien word van 

die tipiese manlike koloniale perspektief van die tradisionele reisiger (sien onder meer 

Boehmer, 1995:74-79; Kabhani, 1994:2–6; Ryan 1996) wat dikwels die minder 

bevoorregte inheemse bevolking met andersoortige beskawingsnorme wou ophef. Sy 

beskou haarself beslis nie as ’n heldin, leier of outoriteitsfiguur met meerdere kennis nie 

(Ryan 1996:22). Tog stel sy haarself wel as subjek sentraal en is daar sprake van “a 

centralised visual discourse” (Ryan 1996:8). Hoewel Herma min ooreenkomste toon met 

van die magsugtige vroeëre ontdekkingsreisigers se “explorative gaze” as “a mastery of 

space” (Ryan 1996:6), verwyt Dee haar wel weens haar “discriminerende ‘blanke’ 

zelfbewustzijn” (133) waardeur sy as ‘totok’ neersien op die inheemse mense en min 

begrip vir hulle posisie toon. 

 

Dit is in die lig hiervan ’n debatteerbare vraag of die volgende koloniale tipe perspektief 

nie ook geld vir beide Herma en Haasse nie: “Very few of the Orientalist painters were 

able to offer a narrative-free depiction of the scenes they were witness to. They narrated 

the East while painting it, they transformed it into metaphor and myth. They offered 

Europe what Europe wished to see” (Khabani, 1994:78).  

 

Dee, wat as kind ten nouste verbind kan word met sowel die landskap as met Herma se 

bewegings daarin, raak daarteenoor mettertyd op ’n polities-aktivistiese manier betrokke 

by ’n veel groter geografiese gebied as die plaaslike, naamlik sowel by Indonesië as sy 

buurlande en Europa. Moorland verwys daarna dat Dee telkens “in die heksenketel” 

(182) van Suidoos-Asië (Indonesië, Maleisië, Kambodja, Laos, Viëtnam en die Fillipyne) 

opgeduik het “tussen degenen die de klappen kregen” (182), of dit nou boere was wat 

onder druk van die plaaslike heersers hul oeste moes afstaan, of ’n hele volk wat hulself 

teen oorheersing deur ’n ander volk verset het, en of dit vroue en kinders was wat as 

prostitute uitgebuit is. Op ’n stadium het sy haar aan die kant van die sondebokke van 

Soekarno se Nuwe Orde geskaar (160); sy het waarskynlik behoort aan die nuwe meer 
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gematigde rigting van Gomulka (160) en in die Fillipyne was sy ’n kontakpersoon van 

Amnestie Internasionaal (168). Moorland kry bevestiging van mense wat dié 

“Engelssprekende” (168) vrou met die Oos-Europese naam as ’n gewaardeerde 

bemiddelaar beskou het. Sy het egter wantroue gewek en verwarring geskep toe dit blyk 

dat sy ook kontak het met Kommunistiese ondergrondse aktiwiteite in Maleisië en met 

seerowers en smokkelaars op die Sulu-eilande in die suidelike deel van die Fillipyne 

(168). 

 

Landskap hang dus in die roman ten nouste saam met die wyse waarop die onkenbaarheid 

van die lewe en van ander mense uitgebeeld word. 

 

4.15 Perspektiewe op die geskiedenis 

 

Soos genoem in Hoofstuk 3, sluit die roman in verskeie opsigte aan by eietydse teoretiese 

uitgangspunte oor geskiedenis en die literatuur waar konsepte soos “die werklikheid”, 

“die verlede” of “waarheid” toenemend as problematies beskou word. Dwarsdeur die 

roman skemer dit deur dat Haasse bewus is van die onmoontlikheid om die verlede te 

agterhaal. Dit word op verskeie maniere bewerkstellig, hoofsaaklik deur die feit dat die 

hoofkarakter op haar geheue moet staatmaak en as gevolg van die feit dat sy nie die kis 

waarin sy glo al haar dokumente en foto’s is, kan oopkry nie. Die kis, wat aan die einde 

van die roman wanneer dit wel oopgesluit word, leeg blyk te wees, kan dus beskou word 

as ’n simbool vir die onkenbaarheid van die verlede. 

 

Dié ebbehoutkis met koperbeslag waarin Herma bewaar wat sy “Indië” noem (9), het sy 

sedert haar man se dood sewentien jaar vantevore nooit weer oopgemaak nie. Sy was 

eintlik van plan om die briewe, dokumente en foto’s daarin te vernietig, maar wanneer 

Moorland haar inligting in verband met Dee vra, besef sy dit kan handig te pas kom. As 

gevolg van die feit dat sy die sleutel kwyt is, moet sy, ’n bejaarde vrou, egter op haar 

geheue staatmaak. Sy twyfel aan haar vermoë om alles te onthou en dink selfs daaraan 

dat ou mense gereeld met hulself, of met denkbeeldige mense praat. Sy vra haarself dan 

af: “Is het schrijven dat ik nu doe een variant van die hebbelijkheid? En tot wie richt ik 
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me dan?” (13). Sy vra haarself ook: “Waarom schrijf ik al deze dingen op” (49) en vind 

dit aan die begin moeilik om te weet wat sy vir Moorland moet vertel, aangesien sy nie 

weet vanuit watter standpunt hy vir Dee benader in sy ondersoek nie (50).  

 

Dit dien myns insiens as blyke daarvan dat gegewens oor die verlede altyd vanuit ’n 

bepaalde perspektief meegedeel word en gemik is op ’n spesifieke gehoor. Dit sluit aan 

by die idee dat geskiedenis altyd vir en deur iemand geskryf is en dat die skrywer van ’n 

historiese roman altyd ’n rede het waarom hy oor ’n spesifieke aspek van die verlede 

skryf. Hierdie inspeel op die aard van die skryfproses korreleer met Waugh (1984:2) se 

aangehaalde omskrywing van historiografiese metafiksie: “Metafiction is the term given 

to fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its status 

as an artefact in order to pose questions about the relationship between fiction and 

reality”. 

 

Reeds wanneer Herma aan die begin van die roman sê “Wanneer ik aan Dee denk, zie ik 

haar het liefst voor me zoals zij was als kind” (10) dui dit daarop dat Haasse die idee 

probeer oordra dat ’n mens graag aan die verlede dink op die manier wat dit jou die beste 

pas. Die gepresenteerde beeld van die verlede is slegs ’n konstruksie van die 

skrywer/verteller, ’n geskiedverhaal met ’n betekenis, essensie of struktuur wat nie eie is 

aan die verlede nie (Van Zyl, 2003:56 na aanleiding van Ankersmit, 1984:186). Die 

aanhaling kan myns insiens selfs as ’n vooruitwysing gesien word, want die feit dat 

herinneringe iets subjektiefs is, word ’n baie belangrike element van die roman. Dit hou 

volgens my ook verband met die sentrale boodskap wat die outeur met die roman wil 

oordra.  

 

Die feit dat daar melding gemaak word van die onbetroubaarheid van ’n mens se 

herinneringe, bevestig die onmoontlikheid om die verlede te agterhaal. Hoe verder Herma 

in haar verlede probeer delf, hoe meer voel sy Moorland het hom vergis toe hy haar 

geheue “formidabel” genoem het, want dit is volgens haar vol “zwarte gaten en 

schemerige gebieden”. Sy is nie eers meer seker van sommige dinge wat sy gedink het sy 

weet toe sy met die aantekeninge begin het nie (139). As sy nou lees wat sy vir Moorland 
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op papier gesit het, voel sy onseker: “Kan ik werkelijk vertrouwen op mijn geheugen?” 

(58). Tog voel dit asof “er een slot in [haar] geheugen is opengesprongen”. Hier het ons 

dus te doen met die geheue as kis. Herma onderneem daarom die volgende: “Ik zal 

opschrijven wat me in gedachten komt” (10). Haar gedagtes is dan ook dit waaruit die 

grootste gedeelte van die roman bestaan.  

 

Herinneringe, gedagtes en die geheue hou verskillende probleme in wanneer die verlede 

gerekonstrueer word. Die verlede kom byvoorbeeld nie in chronologiese volgorde in ’n 

mens se gedagtes op nie. Dit is ook die geval in Sleuteloog, want die gebeure word vertel 

soos dit in Herma se gedagtes afspeel. Sy kan byvoorbeeld nie die juiste volgorde aangee 

van die ontwikkeling in die verhouding tussen Dee en Taco nie (139). Een van die min 

chronologiese weergawes van die verlede in die roman is die kort oorsig wat sy van haar 

en Taco se lewens gee (27), maar dit bly steeds ’n rekonstruksie. Hierdie tipe opsomming 

is wel ’n manier om ’n persoon se lewe te rekonstrueer, maar kan slegs ná die tyd, dit wil 

sê wanneer die persoon oorlede is, gemaak word. Dit is uiteraard ook nooit volledig nie – 

’n mens se lewe kan immers nie weergegee word deur ’n “lijstje met een aantal feiten en 

data” (27) nie. Herma vra haarself dan ook af wat Moorland aan so ’n lysie sou hê.  

 

Hier is ook sprake van seleksie, want Herma dink gereeld daaraan dat Moorland met 

sekere gegewens niks te doen het nie, soos met die ontwikkeling van die verhouding 

tussen Taco en Dee (139). Die leser van Haasse se roman word dus bevoordeel bo 

Moorland as leser van haar briewe en kry redelik omvattend met al Herma se gedagtes te 

doen, terwyl aan Moorland net ’n klein seleksie oorgedra word. Terwyl Moorland se brief 

die motoriese moment is en die rede waarom Herma met haar narratief begin, is die rede 

waarom sy daarmee aanhou op uiteindelik eerder ter wille van haarself (49).  

 

Wanneer sy lees wat sy opgeskryf het, voel dit vir Herma asof dit oor iemand anders 

gaan, al weet sy sy het dit self beleef en dat dit nie leuens is nie (61). Hier gaan dit oor 

perspektief wat met verloop van tyd kan verander. Dit sluit daarby aan dat die 

geskiedenis konstant geïnterpreteer kan word sonder dat daar ooit “interpretative closure” 

(Hoofstuk 3, p.34) gekry sal word. Haasse (1984:8) self maak hiervan melding: “Het 
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verleden verandert met terugwerkende kracht door de manier waarop het benaderd en 

geïnterpreteerd wordt”. Ook het dit te doen daarmee dat dit wat beskryf word, gekleur is 

deur die afstand wat die verteller van die onderwerp skei.  

 

Myns insiens is die manier waarop Sleuteloog eindig ’n goeie bewys daarvan dat die leser 

enersyds te doen het met ’n ek-verteller vir wie die lewe en die verlede geensins georden 

is nie, maar andersyds met ’n skrywer wat orde gee aan die gegewens van die roman. Aan 

die een kant is daar die hoof-verteller, Herma, wat na aanleiding van die inligting wat 

Moorland vir haar oor Dee gee, voel dit is maar net “weer veronderstellingen in plaats 

van feiten” (185) en “zulke slagen in de lucht” (185). Sy is nou moeg daarvan en “wil dat 

niet meer” (185). Sy word agtergelaat met vele vrae soos “Wat bezielde Dee?” (185) en 

“Een poging om een gemis dat haar hele leven beheerste aan te vullen, een emotionele 

honger te stillen?” (185). Wanneer die ebbehoutkis aan die einde van die roman leeg is, 

laat ook dít vrae in Herma se gemoed, soos of Taco die sleutel weggesteek het en of hy 

met opset die dokumente uit die kis verwyder het sodat sy nie moet uitvind van sy en Dee 

se verhouding nie. 

 

Aan die ander kant is daar die skrywer wat orde probeer bewerkstellig in die chaos van 

Herma se lewe. Verdere voorbeelde daarvan dat daar ’n skrywershand betrokke is wat die 

verskillende punte van die storie bymekaar probeer trek, is die feit dat Herma aan die 

einde van die roman plek kry in die tehuis vir bejaardes en haar huis moet ontruim. Die 

sleutel van die ebbehoutkis word ook gevind, en Moorland ontdek dat die kis leeg is. In 

hierdie verband skryf Rigney (1989:134) oor die konstruksie van die historiese roman: 

“the discourse of the historical novel does refer to real, historical events (with or without 

the explicit support of sources)”, maar “it represents those events in a narrative which 

combines a variable number of invented and factual evenemential elements, and does so 

according to a discursive-contract that allows for such a combination”. 

 

Nog iets wat ’n voorbeeld is van ’n gekonstrueerde einde is die feit dat Herma ’n 

katalogus van ’n Japanse kunstenaar bekom wat volgens haar die seun van Dee moet 

wees. Aan die een kant gee sy werk vir haar ’n bevredigende gevoel wat haar eie 
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navorsing betref, want “[w]at Inada bijeengebracht heeft, is de apotheose van datgene 

waar ik mijn hele leven mee bezig geweest ben” (188). Aan die ander kant verskaf die 

idee dat dit Dee se seun kan wees vir haar bevrediging en gee dit haar rus, want sy glo dis 

’n teken van Dee af na haar via ’n verre ompad deur tyd en ruimte. Myns insiens hou dit 

met beide die vlak van die skrywer én dié van die verteller verband. Op die vlak van die 

verteller en karakterisering dui dit daarop dat Herma steeds verbande probeer lê tussen 

die dinge waarmee sy in haar lewe gekonfronteer word en op daardie manier sin probeer 

maak uit die chaos daarvan. Op die vlak van die skrywer dui die toevoeging van hierdie 

laaste gebeurtenis (die feit dat Herma die katalogus sien en Dee in Yokuro Inada herken) 

op die ordenende en singewende hand van die skrywer.  

 

Vir Herma versoen dit die vervreemding wat daar tussen haar en Dee plaasgevind het en 

bewys dit dat daar iewers ’n deel van hul albei se wese is waar wedywer, afguns, 

onbegrip, griewe, alle verskille en teenstellings geen rede vir bestaan het nie (189). Sy 

glo onder die oppervlakte was daar altyd ’n verbindende element tussen hulle, iets wat 

nie benoembaar is nie, wat sigself aan elke poging tot verklaring of analise onttrek. 

Volgens haar het hulle dit ingeasem met die lug van die land waar hulle gebore is en laat 

dit sigself slegs by benadering uitdruk in simbole, soos die kunswerke wat Yokuro Inada 

versamel, “inspired by his mother” (190). Hierdie perspektiewe kan Herma nie met 

Moorland deel nie. Eerstens het sy (anders as die skrywer Haasse) nie die woorde 

daarvoor nie en tweedens sal hy hierdie dinge irrelevant vind vir die aard van sy 

ondersoek (190). 

 

Herma voel aan die einde as volg: “Ik weet dat ergens in mijn geheugen alle stukken te 

vinden zijn die samen een sluitend beeld van de waarheid vormen. Ik heb ze niet herkend, 

of ze niet willen zien, toen ze opdoken in de werkeljikheid van mijn leven” (189). Herma 

kom ten slotte tot die gevolgtrekking dat daar niks meer is wat sy vir Moorland oor Dee 

kan sê nie en dat sy hierdie aantekeninge van haar maar in die kaggel kan gooi as “een 

rookoffer ten afscheid” (190). Laasgenoemde dui op die uiterste relatiwiteit van die lewe. 

Dit sluit ook aan by die feit dat Moorland sê sy navorsing oor Dee sal “bij gebrek aan 

meer informatie” nie meer oplewer as “een wat uitgewerkte voetnoot” vir sy artikelreeks 
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nie (183). Dit stel die onkenbaarheid en geringheid van die mens nogmaals voorop en 

illustreer die relatiwiteit van ’n menselewe.  

 

4.16 Gevolgtrekking 

 

Die doel van Hoofstuk 4 was om die teoretiese uitgangspunte toe te pas wat in Hoofstuk 

3 geïdentifiseer is met betrekking tot die roman Sleuteloog. Sodoende is vasgestel watter 

sentrale boodskappe Hella Haasse in die roman wil oordra. Temas wat bespreek is, is 

narratiewe representasie, perspektiewe op die ‘ander’, naamgewing en identiteit, 

historiese representasie en perspektiewe op die landskap.  

 

Die boodskap wat myns insiens deur die outeur oorgedra word, hou verband met die 

onkenbaarheid van sowel die ‘ander’ as andere, die self en die verlede. Daar word 

uitgebeeld hoe die perspektief op, asook die konstruksie van die ‘ander’ (andere), die self 

en die verlede kan verander. In die volgende hoofstuk word die vernaamste bevindinge 

van hierdie studie saamgevat.  

 



 98

Hoofstuk 5 

 

Ten slotte 

 
Hierdie hoofstuk bied ’n oorsig van die vernaamste bevindinge van dié studie. Na 

aanleiding van die titel Sleuteloog en die assosiasies wat die woorde “sleutel” en “oog” 

oproep, is daar aanvanklik gekyk na die betekenisse wat dit binne die konteks van die 

roman kan inhou. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat dit hier gaan oor iemand se 

blik op iets – in hierdie geval spesifiek die hoofkarakter Herma se perspektief op haar eie 

en ander karakters se lewens binne die ruimtes van onder meer Nederlands-Indië 

(Indonesië) en Nederland. ’n Belangrike aspek van hierdie perspektief is die blik op die 

‘ander’, asook die blik op andere, dit wil sê enigiemand anders as die vertellende ek.  

 

Die perspektiefkwessie is vervolgens verder ondersoek met betrekking tot die perspektief 

op die self, die perspektief op die verlede en die perspektief op die landskap. Daarby is 

ondersoek watter effek perspektief op die narratief het, en omgekeerd, want die narratief 

wat Herma vertel, beïnvloed haar perspektief. ‘Narratief’ is in hierdie studie nie alleen 

gesien as die verhaal wat Herma oor haar vriendin Dee se lewe vertel nie, maar ook alle 

indrukke en ervarings wat sy oor die jare versamel het. 

 

As gevolg van die feit dat Herma die ebbehoutkis waarin sy al haar dokumente en foto’s 

bewaar, nie kan oopkry nie, moet sy op haar geheue staatmaak om die narratief oor Dee 

te vertel. Dit lei daartoe dat die klem val op die relatiwiteit van ’n mens se herinneringe 

asook die relatiwiteit van ’n representasie van die verlede. Die perspektief van die leser 

op die verlede word grotendeels deur Herma oorgedra, behalwe in Moorland se briewe 

waar hy die verteller is. Gevolglik kry die leser die meeste van die gebeure gefilter deur 

Herma se fokalisasie. Daarom is ondersoek of die ek-vertelling meebring dat daar ’n 

subjektiewe en moontlik eensydige perspektief op sake is. Omdat Herma haarself nie in 

’n posisie van outoriteit en alwetendheid bevind nie, word die leser enersyds daarvan 

bewus gemaak dat daar nie staatgemaak kan word op die herinnering aan die verlede nie 
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en andersyds dat ervaring in wese subjektief is en daarom slegs op ’n eensydige manier 

meegedeel kan word. 

 

Hierdie indruk word enigsins teengewerk deur die teksgedeeltes waarin ander karakters 

soos Dee die fokalisator is. Vanweë hierdie dele en die manier waarop Herma uitgebeeld 

word, handhaaf die outeur myns insiens ’n balans tussen die verskillende perspektiewe. 

Deurdat die ek-spreker voortdurend daarop wys dat haar herinneringe gebrekkig is, word 

die leser konstant daarvan bewus gemaak en dat haar visie op die ‘ander’ en andere nie 

noodwendig korrek is (was) nie en relativering vind dus plaas. Juis omdat sy enersyds 

gekarakteriseer word as ’n twyfelende en weifelende persoon wat bewus is van die 

onkenbaarheid van die ‘ander’, andere en die verlede, en andersyds as ’n redelik 

sensitiewe, soms naïewe en goedgelowige tipe persoonlikheid, word haar tekortkominge 

as tipies menslik voorgestel en simpatie gevolglik vir haar ontwikkel. Dit word versterk 

deur die feit dat die leser hoofsaaklik met haar perspektiewe op sake te doen kry.  

 

Die narratief wat Herma (Haasse) oor haar vriendin Dee aan die leser oordra, verskil 

aansienlik van die veel meer kursoriese besonderhede wat sy aan die joernalis Bart 

Moorland meedeel, maar die gekombineerde perspektiewe, saam met die kennis wat sy 

verwerf na aanleiding van Moorland se inligting en fokalisasie, is instrumenteel in die 

insig wat sy (én die leser) verkry ten opsigte van sowel die lewe van die mense wat ’n 

belangrike rol in haar lewe gespeel het as van haar eie bestaan. Dit herinner aan Haasse 

se uitspraak dat sy eers bestaan as sy iets gedoen het met die waarnemings wat sy rondom 

haar maak (Blom 2002).  

 

Haasse erken dat sy self eers later in haar lewe bewus geraak het van die verhoudinge 

tussen die ‘ander’, dit wil sê die sosiale diskriminasie en wrywing tussen verskillende 

bevolkingsgroepe (Dijkgraaf 2002) en dat sy ’n skuldgevoel het teenoor die Indiese 

mense wat sy in haar jeug eintlik as dekor aanvaar het (Truijens 1997). Daar is dus 

ooreenkomste in die ontwikkeling wat Haasse en die hoofkarakter in Sleuteloog 

deurmaak. Die bevindinge van die studie hou ook verband met Haasse se eie ervaring van 

Nederland en Indonesië.  
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Self het Haasse nooit heeltemal tuis gevoel in Indonesië óf in Nederland nie en weet sy 

hoe dit voel om ’n gemengde gees te hê – dit wil sê om van Europese afkoms, maar in 

Nederlands-Indië gebore te wees (Peters 2002). Sy omskryf dan ook haar eie identiteit as 

dié van ’n Indiese Nederlander (Dijkgraaf 2002) en weet hoe dit voel om daarvan 

beskuldig te word dat jy nie Indies is as jy blank is nie (Peters 2002). As dogtertjie moes 

sy ’n tydperk in Nederland deurbring terwyl haar moeder siek was en gedurende daardie 

tyd het sy bewus geraak van ’n gevoel van ontheemding wat selfs nadat sy teruggekeer 

het na Nederlands-Indië by haar aanwesig was (Peters 2002). Dit herinner aan die 

volgende uitspraak van Noyes (1997:35): “Perhaps the only story that can be told about a 

person and a nation is the story of leaving a place which was never home in search of an 

unseen place which is; and the story of departing and returning home to find everything 

different and everything the same” (in Cattell, 2001:13).  

 

Die rede waarom Haasse begin skryf het, was juis om hierdie gebrokenheid te probeer 

herstel. Die paradoksale van hierdie proses is egter dat die gebrokenheid daardeur juis 

meer sigbaar gemaak word (Peters 2002). Dit lei tot die besef dat dinge altyd anders is as 

wat jy gedink het – en dit hou verband met die Persiese aanhaling in die sleuteloog.  

 

Dit is van belang om die tipe narratief wat Haasse gekies het in verband te bring met die 

sentrale boodskappe wat in die roman oorgedra word. Omdat narratiewe ordening gesien 

kan word as ’n manier van verstaan en ’n strategie ingevolge waarvan betekenis gehaal 

word uit die massa informasie waarmee die mens gekonfronteer word, is die 

rangskikking van gebeure in ’n bepaalde patroon volgens Cranny-Francis (1990:10) nie 

’n ideologies of polities onskuldige daad nie (in Viljoen, 1995:32). Haasse (1984:10) sien 

dan ook self sowel  ’n historiese as ’n niehistoriese roman as ’n uitingsvorm vir die 

innerlike wêreld, die persoonlike visie en filosofie van die skrywer.  

 

Die meeste ondersoekers is dit eens dat narratief binne die algemene opvatting 

gelykgestel word aan die lineêr-kousale logika van die soektognarratief (die ‘quest’) 

waarvolgens opeenvolging in die tyd gelykgestel word aan oorsaaklikheid (Cranny-



 101

Francis 1990:10). Viljoen (1995:33) identifiseer die volgende grondtrekke van dié 

narratief: die soektog wat lineêr-kousaal sowel as doelwitgerig verloop; die voltrekking 

van daardie soektog in ’n sluitende geheel; die vaste ruimte waarbinne dit voltrek word; 

die patroon waarvolgens die stadia van die soektog verloop; die geslag van die subjek 

oftewel die held en die beginsels van outoriteit wat met die vertelling verbind word.  

 

Hierdie soektognarratief vorm die basis van populêre literêre vorme soos 

wetenskapsfiksie, fantasie, utopiese fiksie, die speurverhaal en die populêre 

liefdesverhaal (Cranny-Francis, 1990:10 in Viljoen, 1995:33). Indien dit so is dat die 

soektognarratief op kulturele vlak nou verbind is met ’n patriargale ideologie, kan dus 

verwag word dat hierdie populêre vorme ook veranker sal wees in die patriargie en dat dit 

die konserwatiewe ideologieë met betrekking tot ras, geslag en klas sal reflekteer 

(Viljoen, 1995:33). Die vraag wat in hierdie verband gestel kan word, is of Haasse met 

Sleuteloog probeer om te breek met tradisionele narratiewe konvensies ten opsigte van 

die tradisionele narratief se geïdentifiseerde grondtrekke. Myns insiens gebeur dit wel, 

soos in die onderstaande paragrawe verduidelik sal word. Op grond van teoretisering oor 

die postkoloniale reisroman is ook bevind dat Herma in bepaalde opsigte die antitese 

vorm van die konvensionele manlike reisiger (sien 4.13). 

 

Die soeke na die waarheid omtrent Dee se lewe beslaan ’n groot deel van die roman. Die 

idee van ’n soektog word versterk deur die verlore sleutel en die poging om die kis oop te 

kry ten einde toegang te verkry tot die dokumente wat vir Herma en Moorland meer 

duidelikheid sal verskaf oor Dee se lewe. As gevolg van die afwesigheid van tasbare 

bewyse onderneem Herma as’ t ware ’n innerlike reis, maar in teenstelling tot die 

tradisionele soektognarratief, raak haar onsekerheid en verwarring al groter namate haar 

kennis meer raak. Die roman bied uiteindelik veral ’n soektog en ondersoek aan na die 

manier waarop daar na die ‘ander’ en andere gekyk word.  

 

Wat die verloop van die roman betref, word daar nie van ’n chronologiese patroon 

gebruik gemaak nie, aangesien die volgorde van die gegewens en gebeure soos wat dit in 

Herma se gedagtes opkom in die roman nageboots word ten einde ’n werklikheidsillusie 
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daar te stel oor die gedagteproses. Tog word op die inligting (soos bespreek) andersyds 

op vernuftige wyse georden in ’n ongeveer chronologiese volgorde, maar met aandag aan 

die inligtingsverdeling ten einde die spanning deur die verhulling en terughou van 

gegewens te behou en te vergroot.  

 

Met betrekking tot die einde van die roman kan daar aan die een kant van sluiting gepraat 

word, aangesien Herma in die proses van besinning en mededelings aan Moorland ’n 

mate van berusting vind. Aan die ander kant is daar steeds onbeantwoorde vrae en eindig 

die roman met die aanhaling dat niks regtig is soos wat jy dink dit is nie. Dit kan beteken 

dat selfs die manier waarop die roman eindig, gerelativeer word. Enersyds word die 

tradisionele narratiewe patroon dus sigbaar gemaak; andersyds word dit op subtiele 

wyses verbreek (Viljoen, 1995:44). 

 

Dit is opvallend dat Herma juis perspektief kry op haar eie identiteit deur middel van haar 

narratief oor die ‘ander’ se identiteit. Volgens Cattell (2001:13) bevestig Said (1995:352) 

die teenstellende samestelling van identiteitskonstruksies en wys hy op die verband 

tussen hierdie inherente teenstrydigheid en die skepping van identiteit op die grondslag 

van opposisies en ‘others’. Vanaf die subjektiewe tuiste van ’n ‘ek’/’ons’-konsepsie word 

daar siklies na ’n konseptualisering van die ‘ander’ uitbeweeg en na ’n heroorweging van 

‘my’/’ons’ teruggekeer. Said beweer die aktualiteit van die ‘ander’  is onderhewig aan die 

voortdurende interpretasie van die verskille tussen ‘my’/’ons’ en die ‘ander’. Elke era en 

samelewing herskep telkens sy ‘ander’ en rekonstrueer sy ‘my’/’ons’ daarmee saam 

(Cattell, 2001:13). 

 

Dit is myns insiens belangrik vir die sentrale boodskap van die roman dat die betekenis 

van die aanhaling wat op die sleutel van die kis staan, eers aan die einde van die roman 

bekend gemaak word. Herma moes eers deur die hele proses van die narratief gaan om 

self tot ’n ander perspektief te kom voordat sy gehoor het wat op die sleutel staan. Die 

narratief beïnvloed haar perspektief tot so ’n mate dat sy tot die insig kom dat die ‘ander’, 

die andere, die verlede én die self onkenbaar is. Sodoende maak Haasse die leser 

herhaaldelik bewus van hierdie onkenbaarheid. Dit kan volgens my in verband gebring 
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word met die volgende aanhaling van Ricoeur (Kearney, 1984 in Cattell, 2001:13) wat 

wys op die belang van die narratiewe element in die integrasie van verlede en hede, asook 

die perspektief daarop: “[I]t is by trying to put order on our past, by retelling and 

recounting what has been, that we acquire an identity.” Ná die bestudering van Sleuteloog 

is ek dit eens met Dijkgraaf (2002) se gevolgtrekking oor hierdie bedrieglik eenvoudige 

roman: “Er ontstaat in Sleuteloog een weefsel waarin alles met alles te maken heeft – 

kenmerkend voor Haasses oeuvre”. 
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