
Dola de Jong - de Thuiswacht 

 

De Thuiswacht vertelt het verhaal van twee jonge vrouwen, Bea en Erica, die vlak voor het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gaan samenwonen in Amsterdam. Net zoals Maddie en Rie 
samenwonen in Toen kwam Tjeerd (1946) van Sanne van Havelte, of Ruth en Elsa in Begin (1932)   
van Diet Kramer. Aanvankelijk doet de Thuiswacht ook denken aan zo'n soort 'roman voor oudere 
meisjes,'  ware het niet dat die altijd een strikt heteroseksueel uitgangspunt hebben.  
Het verhaal wordt verteld door Bea, zo'n veertien jaar nadat het zich afspeelde. Waarom ze precies 

nu wil terugkijken op die periode wordt niet helemaal duidelijk. Het zou een catharsis kunnen zijn, 
een in-het-reine-komen-met, maar ondanks het overzicht en het begrip dat ze na verloop van tijd 
heeft gekregen, wordt ze van deze terugblik niet gelukkiger. Ze woont in het heden al een aantal 
jaren in Amerika. Wat er met Erica is gebeurd, wordt pas aan het eind duidelijk. Een tragische 
geschiedenis over één vrouw die zich bewust was van haar homoseksualiteit en van de problemen 
die dat met zich meebracht. "Verkeerd zijn" noemde zij het zelf. En over één vrouw die zich het 

realiseren van haar homoseksualiteit niet toestaat. Toen niet en nu niet. Een vrouw die door het 
verlies van haar moeder haar eigen veiligheid heeft moeten bouwen en dat zo deed. Volkomen 
afhankelijkheid omzetten in zorg en wachten. 
 
stijl 

De stijl – Marja Pruis spreekt van 'een ernstige atmosfeer' - doet heel sterk denken aan de boeken 
van Diet Kramer, een stijl die al in de jaren dertig was begonnen, en zich na de oorlog voortzette. 

In het tijdschrift Ontmoeting zegt Koos van Doorne naar aanleiding van En de Akker is de Wereld: 
" … een voorbeeld van taalvernieuwing, m.i. de beste roman die na de bevrijding in 't Nederlands 
geschreven werd. De stijl is verwant aan stalen meubelen en plastic: eenvoudig, zuiver, op de man 
af. Geen romantiek en geen sentimentaliteit." 
 
thematiek 
Qua thematiek ligt een parallel voor de hand met Eenzaam Avontuur (1948) van Anna Blaman, een 

boek dat ik lang geleden heb gelezen, en waarvan ik me ook weer die koele, ernstige sfeer 
herinner.  
Ook met De Vriendschap van Connie Palmen zijn wel parallellen te trekken. In Trouw wordt ook 
nog The Girls van Emma Cline erbij gehaald, omdat ook dat gaat over zo'n ongelijke vriendschap 
die meer van een wanhopige verliefdheid heeft. 
 

Erna Staal en Murk Salverda schrijven in 1954 Een literaire doorsnee (1994):    
"In 1954 publiceerde zij De thuiswacht, dat erg positief besproken werd, al had de recensent van 

Vrij Nederland (13 november 1954) enige moeite met de thematiek. Volgens hem had de 
schrijfster ‘een thema aangeslagen, dat bij mijn weten nog door niemand eerder, in Nederland 
althans, zo voluit tot klinken gebracht: het leed van de sexueel niet normaal gerichte vrouw. [...] ik 
meen te mogen zeggen: het eerste Nederlandse boek over de nood der homophile vrouw is een 
verantwoord kunstwerk geworden’.  

Haar Amerikaanse uitgever vond het thema echter te controversieel, en zodoende verscheen de 
vertaling pas in 1961 (The tree and the vine)." 
 
Die Engelse titel geeft misschien wel beter weer hoe Bea zich voelde. 
"En zelfs nu, met het hele landschap van dit mensenleven binnen mijn gezichtskring, vraag ik me 
nog af of wat ik daar in de verte voor een groeiende boom aanzag, niet misschien toch een 
levenloze stam was, het eigene groen gestikt in het onkruid wat eromheen groeide." (p26) 

 
Lodewick (Literatuur, Geschiedenis en bloemlezing. Deel 2. Omstreeks 1880 tot heden (1968)) 
over Dola de Jong:  
"Dola de Jong (1911). ‘Het is het enige middel dat ik ter beschikking heb om de mens zo dicht 
mogelijk te benaderen,’ was het antwoord dat Dola de Jong zichzelf gaf op de vraag ‘waarom 
schrijf ik?’ Zij voelt zich één met haar romanfiguren, zij kent deze ‘tot in iedere zenuw van hun 

lichaam, iedere kronkel van hun psyche’, en zo komt het misschien dat ook de lezer deze 
romanfiguren ervaart als mensen die hij gekend heeft. Véél schrijft Dola de Jong niet, doch elk van 
haar boeken - En de akker is de wereld (1946), De thuiswacht (1954) - heeft een waarachtigheid 
die overtuigt." 
 
biografie 
• portret van Dola de Jong in Vrij Nederland 

• portret van Dola de Jong in De Parelduiker 
 
Heel veel in De Thuiswacht blijkt autobiografisch. 

http://boekenmuseum.nl/havelte/tjeerd.htm
http://www.dbnl.org/tekst/_opw001193201_01/_opw001193201_01_0085.php
https://www.groene.nl/artikel/gevaarlijke-betrekkingen
http://www.dbnl.org/tekst/_ont003194601_01/_ont003194601_01_0099.php
http://dbnl.org/tekst/blam001eenz02_01/
https://www.trouw.nl/home/verslag-van-een-intense-verdoemde-vriendschap~a4f18702/
http://heldenreis.nl/2016/08/de-meisjes
http://www.dbnl.org/tekst/salv007195401_01/salv007195401_01.pdf
http://www.dbnl.org/tekst/lode004lite08_01/lode004lite08_01_0027.php
https://www.vn.nl/dola-de-jong/
http://www.dbnl.org/tekst/_par009201201_01/_par009201201_01_0032.php


een paar losse ingevingen tijdens het lezen: 

 

p14 symbolisch hoe het Bea pas zo laat daagt dat Erica geen bed heeft 
 
p21 Sommige dingen worden niet uitgewerkt, zoals de ziekte waardoor ze in het ziekenhuis lag 
waar ze Wies leerde kennen, en 'het litteken'  nog gevoelig voor zekere associaties en vooral voor 
een pijnlijke ontmoeting die dan onvermijdelijk zou zijn … 
En wie zijn haar kennissen en vrienden? We horen er niks over. 

 
p59 huisdeur op slot na haar wandeling met Bas = symbolisch voor haar eigen geslotenheid (met 
Erica die daarbinnen haar dronken roes uitslaapt) 
 
p91 wat is de story question: (wanneer) gaat Bea doorkrijgen dat ze verliefd is op Erica? 
 

p112 'We stonden zo een lange tijd, tot ze me wat in het oor fluisterde. Ik verstond het niet en ze 
moest het herhalen. Die paar woorden heeft ze nooit meer gesproken. Het was ook niet nodig. We 
wisten allebei dat ze onherroepelijk waren en voor altijd. We hebben het aanvaard, ieder op onze 
eigen wijze.' 
 

p127 Oma als thuiswacht: gaat niet mee naar de begrafenis van haar dochter, maar blijft thuis om 
op haar kleindochter Bea te passen. 

 
Geschreven veertien jaar nadien in Amerika. Waarom wil ze het vertellen? 
p139 '… nu ik me rekenschap geef van dat deel van mijn leven dat het voornaamste was, het enige 
wat werkelijk gold en beslissend was …' 
 
p150 'Weer was ik de thuiswacht, weer moest ik de nieuwe ontwikkelingen uitzitten.' 
 

recensies uit onze tijd: 
 
• Volkskrant 
  
"Een onberispelijk relaas over onderdrukte gevoelens." Zijn we het eens met deze conclusie? 
 

• Trouw   
 

"verslag van een intense, verdoemde vriendschap" 
Vergelijkingen worden getrokken met Connie Palmen's De Vriendschap, en met The Girls van 
Emma Cline. 
 
• NRC  (ook hier)   

  
"een nogal weergaloze roman" 
"Dola de Jong lijkt via Bea ten diepste te willen zeggen: verdoe geen tijd met verbazing over 
gevoelens van liefde, beleef ze. Je kunt nooit weten hoe lang het mogelijk is ze wel of niet 
beantwoord te zien." 
 
• De Groene - Bespreking Marja Pruis 2017 

 
 
recensies uit 1954/55:  
 
Trouw, Friese Koerier, De Tijd, het Parool 

https://www.volkskrant.nl/boeken/thuiswacht-is-onberispelijk-relaas-over-onderdrukte-gevoelens~a4478526/
https://www.trouw.nl/home/verslag-van-een-intense-verdoemde-vriendschap~a4f18702/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/07/verbaas-je-niet-maar-beleef-de-liefde-7992984-a1553588
http://hannahvanwieringen.nl/?p=626
https://www.groene.nl/artikel/gevaarlijke-betrekkingen


 



 
  

 
  



  



leesclubvragen 

 

• tot welk genre behoort dit boek? 
• is dit boek "literair"? waarom? 
• is dit boek "origineel"? (dwz onderscheidt het zich duidelijk van andere boeken?) 
• toont dit boek iets van de ziel van de schrijver? 
• is het boek typerend voor de tijd waarin het werd geschreven? 
• hoe is het boek ontvangen en ben ik het eens met de recensies? 

• zou ik dit boek uitlezen als het niet hoefde? waar ligt dat aan? 
• "geloofde" ik dit verhaal? 
• hoe voelde ik me tijdens/na het lezen, en kan dat door de auteur zo bedoeld zijn? 
• hoe sta ik tegenover de inhoud van dit boek? ben ik het eens met de visie van de auteur? 
• kijk ik door dit boek anders tegen (een stukje van) de wereld aan? 
• zou ik dit boek aanraden, en waarom (niet)? 

 
https://bookriot.com/2017/08/21/book-club-discussion-questions/amp/ 
 
1.  Wat beviel je het best aan dit boek? 
2.  Wat vond je het minst leuk aan dit boek? 

3.  Aan welke andere boeken deed dit boek je denken? 
4.  Welk(e) personage(s) sprak(en) je het meeste aan? 

5.  Welk(e) personage(s) vond je vervelend? 
6. Als je dit boek zou verfilmen, welke acteurs zou je dan kiezen? 
7.  Kun je een zin uit dit boek citeren die je aansprak? 
8.  Heb je andere boeken van deze auteur gelezen? Kun je die met dit boek vergelijken? 
9.  Zou je meer van deze auteur willen lezen? Waarom wel/niet? 
10.  Welke gevoelens riep dit boek bij je op? 
11.  Hoe vond je de lengte van dit boek? Als je het te lang vond, wat kan er dan uit? Als je het 

te kort vond, wat moet er dan bij? 
12.  Aan welk liedje deed dit boek je denken? 
13.  Als je de auteur een vraag kon stellen, wat zou je dan vragen? 
14.  Welk personage zou je het liefst ontmoeten? 
15.  Welke locatie in dit boek zou je willen bezoeken? 
16.  Wat vind je van de titel? Hoe verhoudt die zich tot het verhaal? Welke andere titel zou jij 

kiezen? 
17.  Wat vind je van de omslag? Geeft het weer waar het boek over gaat? Zijn er andere 

uitgaven geweest, en welke vond je het mooist? 
18.  Met welk doel heeft de auteur dit boek geschreven? Welke ideeën wil hij/zij overdragen? 
19.  Hoe origineel en uniek was dit boek? 
20.  Als je ditzelfde verhaal kon horen vanuit het gezichtspunt van iemand anders in het boek, 

wie zou je dan kiezen? 

21.  Welke kunstenaar zou je kiezen om dit boek te illustreren? 
22.  Kwam dit boek als realistisch op je over? 
23.  Hoe goed zette de auteur de omgeving neer waarin het boek zich afspeelde? 
24.  Vond je de personages geloofwaardig? Deden ze je aan iemand denken? 
25.  Hoe vond je het tempo van het boek? Te snel / te langzaam / precies goed? 
26.  Als je fan fiction zou schrijven over dit boek (een verhaal over dezelfde personages) wat 

voor verhaal zou je dan vertellen? 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hella Kuipers 

https://bookriot.com/2017/08/21/book-club-discussion-questions/amp/

