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1.  Julius Willem Bilderdijk (1798-1818), vermoedelijk geschilderd  
door Johan Bernard Scheffer. Universitaire Bibliotheken Leiden,  

collectie Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’, Geerts 69.
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het land van ‘oosterzonnegloed’

Mevrouw de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,

In 1818 vertrok de botanicus Carl Ludwig Blume naar Nederlands-Indië.1 
Vlak voordat hij het vaderland verliet, schreef de dichter Willem Bilderdijk 
(1756-1831) enkele regels in diens album amicorum: 

Vlieg op de vlerk des winds, door stroom en golfgewemel,
’t Verlokkend Oost in d’arm, u lachende in ’t gemoet,
En wisch er d’indruk uit van onzen Westerhemel,
Maar blijve u ’t denkbeeld by van dees mijn afscheidsgroet.
Zie u ’t geleerde hoofd met palm en lothos tooien,
En wat de roof bevat van Indus schatrijk strand!
Te midden uit den kring van die my ’t doodkleed plooien,
Bied ik u ’t warm vaarwel met reeds verkoude hand2

Dit is niet alleen een voorbeeld van het genre van het afscheidsgedicht, waar-
van er in de negentiende eeuw zoveel geschreven werden wanneer vrienden 
of familieleden naar Indië gingen, het laat ook zien hoe de dichter zich de 
kolonie voorstelde.3 Twee jaar later schreef Bilderdijk nog een afscheidsvers 
voor de jurist Christiaan de Haan, die vertrok om aan ‘Molukkers en Javanen’ 
het ‘heilig recht’ te verkondigen. Bilderdijk vroeg De Haan om in de ‘zoele 
lucht der specerywaranden’ nog eens aan hem te denken.4 1

In 1816 was ook Bilderdijks achttienjarige zoon Julius Willem als matroos 
naar ‘de Oost’ gereisd.5 In de collectie van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde in Leiden, waar een omvangrijke verzameling Bilderdijkiana be-
rust,6 zijn ontroerende stukken te vinden over Julius’ reis. Vanaf Java zou hij 
naar China varen om de lading te lossen, waarna de terugreis zou beginnen. 
Begin 1819 bereikte Bilderdijk echter het bericht dat zijn zoon op 26 augustus 
1818 was overleden. Toen hij naar China voer, was hij al ziek, en op de te-
rugtocht was hij gestorven, voor de kust van Oost-Java. Bilderdijk had al drie 
kinderen uit zijn eerste huwelijk verloren en zes uit zijn tweede.7 De dood van 
Julius kwamen zijn vrouw en hij niet meer te boven. Zijn reis naar de ‘Verlok-
kend[e] Oost’ was uitgelopen op een nachtmerrie.

Bilderdijks lot was hard, maar verhalen over Indiëgangers die nooit meer 
terugkeerden, kende vrijwel iedereen. Het gold ook voor François Haver-
Schmidt (1835-1894), beter bekend als Piet Paaltjens. Zijn nalatenschap – be-
staande uit brieven, preken, tekeningen en manuscripten – maakt eveneens 
deel uit van het bezit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Wie 
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kent niet zijn gedichten uit de bundel Snikken en grimlachjes (1867)? Een van de 
bekendste daaruit is ‘Drie studentjes’ (1853), dat in handschrift in Leiden be-
waard wordt.8 Daarin beschrijft Paaltjens het lot van drie vrienden die dapper 
de wereld in springen, maar een voor een, als kikkertjes in een boerensloot, 
worden doodgetrapt:

Eén voer er naar ’t land der vampyrs
En der kruipende slangen af;
Hij kampte er trouw voor de waarheid,
En vond er jong een graf.

Want wel was zijn vuist van ijzer
En goed voor een schurkenkop,
Maar tegen slangen en vampyrs –
Daar kon hij niet tegen op.9 2

Het studentje dat naar het land van de vampiers ging, heette in werkelijk-
heid Gerard Jan Bernard Henny. Hij werd in 1850 ingeschreven aan de Leidse 
universiteit. Eerst studeerde hij theologie, maar in 1854 stapte hij over naar 
rechten. Op 6 oktober 1857 promoveerde hij op een juridisch proefschrift.10 
Tijdens het diner na afloop in het Leidse etablissement Zomerlust droeg 
 HaverSchmidt zijn ballade ‘Jan van Zutphen’s afscheidsmaal’ voor (Henny 
was afkomstig uit Zutphen).11 Daarin geeft ridder Jan voor de laatste keer een 
festijn in zijn kasteel, voordat hij naar het ‘land van Overmeere’ zal reizen.12 

Enige tijd tevoren had Henny aan HaverSchmidt verzocht of deze hem het 
toegezegde deel uit de dichterlijke nalatenschap van de ‘diep betreurden Pie-
ter Paaltjes’ wilde doen toekomen, omdat hij spoedig naar ‘de Oost-Indien’ 
zou vertrekken.13 Dertien dagen na zijn promotie, op 19 oktober 1857, ver-
liet Henny het vaderland.14 Noch HaverSchmidt, noch Henny kon toen ver-
moeden hoe gauw het gedicht ‘Drie studentjes’ bewaarheid zou worden. In 
Batavia richtte hij het advocatenkantoor Henny op en werd hij procureur van 
het Hooggerechtshof. Daar gold hij al snel als een sieraad van de ‘Bataviasche 
balie’.15 Maar hij werd ziek en stierf op 13 september 1866 in Bandung op 
36- jarige leeftijd.16 3

Hoewel Bilderdijk en HaverSchmidt zelf nooit een stap hebben gezet in 
 Nederlands-Indië, werden hun levens en werken door de kolonie beïnvloed. 
De  Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward Said wees er in 
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zijn boek Culture and Imperialism (1993) op dat veel teksten uit de koloniale 
tijd, zelfs als ze niet over de koloniën gaan, desondanks vaak een imperialisti-
sche visie bevatten.17 In de werken van Bilderdijk en HaverSchmidt speelt In-
dië slechts een bescheiden rol en toch kunnen we eruit afleiden hoe ze over de 
kolonie dachten. Wat beiden met elkaar deelden, was dat ze zich geen wereld 
zonder koloniën konden voorstellen. Dat Indië van Nederland was, was voor 
hen net zo normaal als dat de zon elke dag weer opkwam. Bilderdijk wenste de 
botanicus Blume toe dat men hem het hoofd met palmbladeren en lotusbloe-
men zou tooien en met ‘wat de roof’ verder ‘bevat van Indus schatrijk strand’. 
HaverSchmidt schreef dat ridder Jan van Zutphen niet uit gouddorst naar het 
‘land van Overmeere’ ging, maar om in de ‘lommer der palmen’ voor gerech-
tigheid en tegen ‘Saracenen’ (moslims) te vechten.18 Dat het Nederlandse ko-
lonialisme gepaard ging met roof en strijd, was voor beiden vanzelfsprekend.

3.  Grafsteen van Gerrit Jan Bernard Henny in Bandung 
met de tekst: ‘Hij was ons als een broeder’. Regionaal 

 Archief Zutphen, familiearchief Henny, 0287, 72.

2.  Gerrit Jan Bernard Henny (1830-1866), 10 oktober 1857,  
vlak voor zijn vertrek naar Nederlands-Indië. Regionaal  

Archief Zutphen, familiearchief Henny, 0287, 70.
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De toekomst van het koloniale verleden
De laatste jaren staat het koloniale verleden van Nederland in ‘de Oost’ vol-
op in de belangstelling. In 2020 was het 75 jaar geleden dat Indonesië on-
afhankelijk werd. Dat is, ondanks de coronacrisis, niet onopgemerkt geble-
ven. Tijdens een staatsbezoek aan Indonesië bood koning Willem-Alexander 
zijn excuses aan voor het Nederlandse geweld tijdens de dekolonisatieoorlog 
(1945-1949). Dat was een historisch moment, waarmee hij een stap verder 
ging dan zijn moeder Beatrix vijfentwintig jaar eerder. 

Er gaat geen week voorbij zonder dat er over Indië geschreven wordt. Vooral 
de laatste jaren is het Nederlandse zelfbeeld in relatie tot het koloniale ver-
leden aan het wankelen gebracht. ‘Helden’ van weleer zijn van hun voetstuk 
gevallen, al staat het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, de ‘stichter’ van 
Batavia, nog altijd rechtop in Hoorn. In 2016 werd er met rode verf  ‘Genocide’ 

4.  Gezicht op de markt van Hoorn, met het standbeeld van Jan Pietersz. Coen,  
waar een groep kinderen voor poseert, begin twintigste eeuw,  

fotograaf onbekend. Rijksmuseum, Amsterdam, RP-F-2005-47.
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op geschreven (vanwege de door hem aangerichte slachting op de Banda-ei-
landen), met het symbool van de Verenigde Oostindische Com pagnie (VOC), 
waarbij de letter ‘O’ verwerkt werd in de tekening van een strop. 4

‘Daar werd wat groots verricht’, luidt de gevleugelde uitspraak, gebaseerd 
op Coens woorden uit 1618 aan de Heren Zeventien van de VOC: ‘Daer can in 
Indien wat groots verricht worden.’19 Hoewel er altijd wel kritische geluiden 
hebben geklonken, was de breed gedragen gedachte lange tijd dat er inder-
daad iets bijzonders tot stand werd gebracht. Dankzij de Nederlanders werd 
Indië gecultiveerd en gemoderniseerd, onder meer door de aanleg van wegen, 
scholen en ziekenhuizen. Geleidelijk aan is die visie verdrongen door de ge-
dachte dat er eerder wat gruwelijks werd verricht.20 In 2016 is er mede daarom 
in opdracht van de overheid een groot onderzoek gestart naar het gebruik van 
geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, waarvan de uitkomsten 
in 2022 bekend worden.21

Dit alles is onderdeel van wat men de Nederlandse Vergangenheitsbewältigung 
kan noemen.22 Die term wordt gebruikt voor het proces in Duitsland om in het 
reine te komen met zijn nationaalsocialistische verleden. Indone siërs werden 
door de Nederlanders niet in concentratiekampen opgesloten en Nederland 
heeft geen zes miljoen Holocaustdoden op zijn geweten, maar het woord is 
wel toepasselijk om aan te geven dat het nog altijd met zijn koloniale ver leden 
worstelt. Het besef is doorgedrongen dat het koloniale project in ‘de Oost’, zo-
als alle vormen van kolonialisme, gestoeld was op discriminatie en geweld. 
Natuurlijk bestond er frontier violence, maar er was ook ‘alledaags’ geweld, zo-
als uitsluiting, lijfstraf en (seksuele) uitbuiting, dat Elizabeth  Elbourne ‘the 
sin of the settler’ noemt.23

Koloniaal geweld had daarnaast nog een andere dimensie: het was bedoeld 
om de inheemse bevolking te marginaliseren. Wat dit geweld anders maakte 
dan dat in een reguliere oorlog, was het doel dat ermee beoogd werd: het werd 
ingezet om macht te verwerven over andere mensen en hen vanuit een ideolo-
gie van culturele en raciale superioriteit te overheersen. Er is een vreemde para-
dox te vinden in de manier waarop de Europeanen zich in de koloniën opstel-
den. Enerzijds werd hun zelfbeeld gekenmerkt door het idee van vooruitgang, 
moderniteit en humaniteit. Anderzijds was er de koloniale realiteit, waarin 
dwang, onderdrukking en wreedheden aan de orde van de dag waren. Dit ge-
weld werd door de Europese kolonisatoren op allerlei  manieren  gelegitimeerd, 
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bijvoorbeeld door het voor te stellen als een noodzakelijke voorbereiding voor 
een heilzame beschavingsmissie of als een plicht om moderniteit te bevorde-
ren, om onrecht en inheemse tirannie te bestrijden en vrede en veiligheid te 
kunnen  garanderen.24 

De visie op het kolonialisme mag dan gewijzigd zijn, de Nederlandse Ver
gangenheitsbewältigung heeft nog een lange weg te gaan. Uit onderzoek blijkt 
dat de helft van de Nederlanders nog steeds trots is op het koloniale verleden; 
meer dan een kwart van de bevolking zou willen dat Nederland nog kolo-
niën had.25  Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet noemde het kolo-
nialisme in 2019 ‘een geweldig project’, waarvan het spijtig is dat het in een 
kwaad daglicht staat: ‘Het was een enorm avontuur dat de westerse landen 
aan gingen. Zulke dromen moeten we weer gaan creëren.’26 In 2020 legde 
hij bloemen bij het beeld van Coen, wiens verhaal we volgens hem moeten 
‘koesteren’.27 De kritische geluiden voeren in het debat, zoals gezegd, de bo-
ventoon. Velen pleiten ervoor de geschiedenis van het Nederlandse koloniale 
verleden te herschrijven en vanuit nieuwe perspectieven te onderzoeken. 5

Het belang van archieven
Bij het proces waarin Nederland in het reine probeert te komen met zijn ko-
loniale verleden, speelt de letterkunde slechts een bescheiden rol. Dat was 
voor  Kester Freriks aanleiding om eind 2020 in NRC Handelsblad zijn beklag 
hierover te doen. Freriks betreurt het dat Nederlands-Indische romans vrij-
wel geen plaats krijgen in het kolonialismedebat.28 Hij wordt dit jaar op zijn 
wenken bediend. Onder redactie van Rasit Elibol verscheen De nieuwe kolo
niale leeslijst (2021), waarin wordt nagegaan welke Nederlandse boeken het 
‘lezen nog waard’ zijn en welke ‘van de canonieke sokkel’ getrokken moeten 
worden.29 Met Coen van ’t Veer en Jacqueline Bel stelde ik daarnaast De post
koloniale spiegel. De Indische letteren herlezen (2021) samen, een kritische litera-
tuurgeschiedenis van Multatuli tot heden.30 

Als het over het koloniale verleden van Nederland gaat, wordt vaak de term 
‘cultureel archief’ gebruikt, die oorspronkelijk door Edward Said geïntrodu-
ceerd werd.31 Gloria Wekker, die in 2016 het boek White Innocence publiceer-
de, heeft dat begrip in Saids voetspoor gedefinieerd als ‘een opslagplaats van 
ideeën, praktijken en gevoelens, dat wat tussen onze oren zit, in onze har-
ten en geesten, ten aanzien van ras, gebaseerd op vierhonderd jaar  imperiale 
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heerschappij.’ Volgens haar is er een ‘raciale grammatica’ ingeplant in de 
hoofden van de Nederlanders.32 In navolging van andere postkoloniale we-
tenschappers gaat zij ervan uit dat koloniale ideologieën niet van de ene op 
de andere dag zijn verdwenen, toen Nederland (in het geval van Indonesië in 
1945) ophield een koloniale macht te zijn, maar dat deze nog altijd invloed 
uitoefenen op de samenleving, waarin niet iedereen gelijke kansen krijgt, in 
stereotiepe bewoordingen over ‘de ander’ wordt gesproken en wit de norm 
is.33 Die werkelijkheid is volgens haar in strijd met het Nederlandse zelfbeeld 
van een kleine maar rechtvaardige natie die ‘kleurenblind’ is.34 

Historici die zich met koloniale geschiedenis bezighouden, maken vanzelf-
sprekend vaak gebruik van archieven van koloniale instituties, zoals dat van 
de VOC of het Ministerie van Koloniën. Ann Stoler houdt in haar boek Along 

5.  Het paleis van de gouverneur-generaal in Buitenzorg (nu Bogor),  
Willem Jan Gordon naar Adrianus Johannes Bik, 1842.  

Universitaire Bibliotheken Leiden, KITLV 47B23.
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the archival grain (2009) een pleidooi om dit soort archieven along the grain 
– langs de nerf – te lezen, alsof het een schijf van een omgezaagde boom be-
treft. De onderzoeker moet zich laten meevoeren met het krachtenveld dat het 
archief bevat en zich onderdompelen in de koloniale woordenschat, affectieve 
kennis, raciale angst en ‘habits of the heart’ die erin verscholen liggen. Het is 
een noodzakelijke exercitie voordat men ertoe kan overgaan archieven tegen-
draads te analyseren, dat wil zeggen: postkoloniaal, gericht op de deconstruc-
tie van de daarin vervatte koloniale ideologie.35

 Hier wil ik het belang onderstrepen van onderzoek naar sporen van Indië 
in schrijversarchieven. Als Scaliger-hoogleraar heb ik het voorrecht aandacht 
te vragen en op te wekken voor de Leidse Bijzondere Collecties. In deze oratie 
wil ik mijn twee onderzoekspassies – het negentiende-eeuwse Nederlandse 

6.  Nicolaas Beets in zijn studeerkamer. Prent (houtgravure) van  
E.A. Tilly naar een tekening van P.A. Schipperus uit 1884.  

Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie B23.
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auteurschap en de Nederlands-Indische letterkunde – verenigen. Ik sprak al 
over de  Bilderdijk- en HaverSchmidtcollectie. In wat hierna volgt, richt ik de 
blik op de Leidse Beetscollectie: de nalatenschap van de schrijver, dichter, pre-
dikant en hoogleraar Nicolaas Beets (1814-1903).36 6

Schrijversarchieven worden doorgaans alleen gebruikt voor biografisch on-
derzoek. Ik wil laten zien dat ze óók een belangrijke bron vormen om te recon-
strueren hoe gewone mensen dachten en schreven over het koloniale project 
in ‘de Oost’ en om zodoende kennis te verwerven van het ‘culturele archief’ 
dat in de negentiende eeuw vorm kreeg. Juist omdat vrijwel iedere familie in 
deze periode door Indië werd ‘aangeraakt’, zijn er in schrijvers archieven veel 
sporen van te vinden. Wat leren de stukken ons wel en niet over de koloniale 
opvattingen? Waarover lichten ze ons in en wat blijft onvermeld?

De Beetscollectie maakt deel uit van de bibliotheek van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde in de Leidse Bijzondere Collecties. Dat archief 
weerspiegelt de veelzijdigheid van deze bijzondere auteur. Als student schreef 
Beets romantische poëzie in de trant van de Engelse dichter Lord Byron. Op 
de grens van zijn studententijd en zijn loopbaan als predikant publiceerde hij 
onder de naam Hildebrand het werk dat hem beroemd maakte en waarvoor 
hij zich door de Engelse schrijver Charles Dickens liet inspireren: de Camera 
Obscura (1839). Op latere leeftijd was hij de bekendste dominee-dichter van 
het land en werd hij verguisd door de jonge schrijvers van de Beweging van 
Tachtig.37 Dat is algemeen bekend, maar dat Indië een niet onaanzienlijke rol 
speelde in zijn leven, weet bijna niemand.

Net zo min als Bilderdijk en HaverSchmidt heeft Beets zelf ooit voet gezet 
in Indië en toch had de Nederlandse koloniale aanwezigheid aldaar invloed 
op zijn leven en werk. Het verhaal ‘De familie Kegge’ (1851) uit de Camera 
 Obscura gaat over een familie die rijk geworden is in ‘de West’. Beets steekt zijn 
afkeer van de koloniale nouveau riche zonder goede smaak niet onder stoelen 
of banken.38 ‘De Oost’ komt alleen voor in Beets’ onvoltooid gebleven verhaal 
‘Gerrit Witse’ (1840).39 De ouders van Gerrit zijn, tegen wil en dank, bevriend 
met de heer en mevrouw Van Hoel. Terwijl Gerrit een ‘sieraad der academie’ 
is, is de zoon van Van Hoel een ‘losbol’ en ‘eigenzinnige domkop, waar niets 
van te maken’ is. Daarom wordt hij – zoals zovelen – als een ‘presentkaasje’ 
naar ‘de Oost’ gestuurd.40

In Beets’ gepubliceerde werken speelt de kolonie vrijwel geen rol. Men moet 
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de Leidse Bijzondere Collecties raadplegen om erachter te komen wat de ko-
loniale aanwezigheid in Indië echt voor Beets betekende. Daar worden name-
lijk de brieven bewaard van en aan zijn zoon Dirk Beets (1842-1916), die veel 
informatie bevatten over het leven in de kolonie in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw.41 

In wat volgt zal ik eerst het Beetsarchief along the grain onderzoeken, waarbij 
ik zal ‘meelezen’ met het negentiende-eeuwse perspectief. Waarover schre-
ven vader en zoon Beets in hun Indische briefwisseling? Wat komen we te 
weten over het leven dat Dirk in de kolonie leidde en over zijn opvattingen 
over het kolonialisme? Daarna is het tijd om het Beetsarchief against the grain 
te lezen en te onderzoeken waarover het ons niet inlicht. Wat levert het op om 
vanuit eenentwintigste-eeuws perspectief, bewapend met een arsenaal aan 
post koloniale inzichten, de Beetscollectie te bestuderen? Ten slotte zal ik la-
ten zien dat het cruciaal is om ook bronnen van buiten het Beetsarchief in het 
onderzoek te betrekken om een scherper beeld te krijgen van de toen malige 
koloniale opvattingen.

Altijd maar zonneschijn
Voordat we Dirk Beets naar Indië laten vertrekken, is het noodzakelijk eerst 
enige biografische gegevens te presenteren. Dirk werd op 17 december 1842 
geboren in Heemstede, waar Beets twee jaar eerder na zijn afstuderen predi-
kant was geworden. Uit aantekeningen van zijn vader blijkt dat Dirk als kind 
aan een beenaandoening leed, waarvoor hij behandeld werd met acupunc-
tuur en die ervoor zorgde dat hij zijn leven lang moeilijk (en zelfs met een 
kruk) zou lopen.42 Er zijn van Dirk als kind enkele briefjes bewaard gebleven, 
zoals een schrijven aan zijn grootmoeder om haar te bedanken voor het ge-
schenk voor zijn elfde verjaardag: ‘De portemonnaie was zeer naar myn zin 
vooral toen ik er de gulden in vond.’43 7.

In 1854 werd zijn vader als predikant in Utrecht beroepen. Met zijn gezin 
betrok hij een woning in de Boothstraat. Dirk bleef vermoedelijk in Heem-
stede in de kost en ging in Haarlem naar het gymnasium, dat zijn vader ook 
had bezocht en dat toen nog Latijnse school heette. In brieven hield Dirk zijn 
ouders op de hoogte van zijn leven als schooljongen. Zijn moeder, Aleide van 
Foreest, blies in 1856, een paar dagen nadat ze bevallen was van een ‘wel-
geschapen’ zoon, op 38-jarige leeftijd de laatste adem uit.44 Dirk was toen 
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dertien. Zijn vader bleef met zes kinderen achter en hertrouwde drie jaar later 
met Aleides zuster Jacoba Elisabeth. Alsof de dood van zijn vrouw nog niet erg 
genoeg was, overleden in 1857 nog twee kinderen: de zuigeling Theodorus 
Petrus en de zestienjarige Martinus Nicolaas, Beets’ eerstgeborene.45 Die ge-
beurtenissen zullen zeker ook hun stempel op Dirks leven hebben gedrukt.8.

Vanaf 1861 studeerde Dirk rechten in Utrecht. In de Utrechtse studenten
almanak publiceerde hij aardige tekeningen, waaronder enige ‘Typen uit de 
studentenwereld’ (1862). In 1868 promoveerde Dirk op stellingen.46 Daarna 
werkte hij op de redactie van de Haarlemsche Courant.47 In 1875 besloot hij zijn 
geluk in Indië te zoeken. De reden daarvoor was dat de vader van het meisje 
op wie hij verliefd was – jonkvrouw Clara Johanna van de Poll (1853-1931)48 – 
bezwaar maakte tegen een huwelijk vanwege zijn magere inkomsten. Op 
4  september 1875 vertrok Dirk met de Conrad van Stoommaatschappij ‘Ne-
derland’ naar ‘de Oost’. Aan boord bevonden zich ook een paar honderd sol-
daten die in Atjeh ingezet zouden worden, waar de Nederlanders sinds twee 

7.  ‘Typen uit de studentenwereld’, tekeningen van Dirk Beets  
uit de Utrechtse studenten-almanak voor 1862.  

Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-OB-89.763.

8.  Tekening van Dirk Beets door W. Singendonck, 1855 of 1856.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G25:1.
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jaar strijd leverden tegen islamitische ‘opstandelingen’.49 Dirk reisde via het 
Suez kanaal, dat in 1869 geopend was. In tegenstelling tot het personage uit 
het verhaal ‘Gerrit Witse’ ging Dirk Beets er niet naartoe omdat hij een ‘losbol’ 
was. Hij hoopte een goede betrekking te verwerven, zodat hij Clara kon laten 
overkomen en met haar kon trouwen.9.10. 

Vanaf Dirks vertrek werd er tussen vader en zoon gecorrespondeerd.50 Half 
oktober ontving Beets een telegram dat zijn zoon in goede gezondheid op 
Java was gearriveerd. Op 21 oktober 1875 had ook Clara een teken van leven 
ontvangen, waarover ze Beets inlichtte: ‘Zoo even brief ontvangen van Dirk, 
zeer goede tijding.’51 Op Tweede Kerstdag 1875 schreef Clara aan Beets een 
beleefde brief om hem te bedanken voor het toezenden van een boekwerk van 
Nederlands ‘grootsten dichter, […] dien ik met zoo veel trots en liefde myn 
aanstaanden schoonvader noem’. Ze schreef hem dat Dirk het in Indië goed 
naar zijn zin had. Hij werkte met plezier op de Algemene Secretarie, het de-
partement dat de gouverneur-generaal ondersteunde. In november was hij 
op audiëntie geweest bij de gouverneur-generaal Johan Wilhelm van Lans-
berge, toen die een paar dagen in Batavia verbleef (in plaats van in zijn pa-
leis te Buitenzorg). Bij die gelegenheid zou hij tegen Dirk hebben gezegd: ‘Ik 

9.  De ss Conrad in 1878. Universitaire  
Bibliotheken Leiden, KITLV 35969.
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raad u de jurisprudentie niet geheel op zy te zetten, want een van de redenen 
waarom ik u benoemd heb is dat u gepromoveerd is, en wy aan myn bureaux 
een groote schaarschte van meesters in de rechten hebben.’ Dat bood perspec-
tief op een spoedige promotie, evenals de opmerking van een hoge ambte-
naar dat de gouverneur-generaal voornemens was om Dirk op den duur een 
hoge functie te bezorgen.52 Intussen had hij het razend druk: ‘De tijd vliegt 
– ik duizel er van; dit is eene allerzonderlingste eigenaardigheid in Indië wel-
licht veroorzaakt doordien er hier zoo veel minder periodes in een jaar zijn, 
enkel regen en droogte.’53

Nadat er tussen de vader van de bruid en die van de bruidegom omstan-
dig gecorrespondeerd was over praktische zaken, traden Dirk en Clara op 

11.  Trouwacte van Dirk Beets en Clara Johanna  
van de Poll, afgegeven 26 oktober 1876. Universitaire 

Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G27:2.

10.  Foto van Dirk Beets, door G.L. Mulder in Utrecht, 
gemaakt voor vertrek naar Nederlands-Indië. Uni-
versitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G23:3.
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26 oktober 1876 te Haarlem bij volmacht in het huwelijk. Een dergelijke ver-
bintenis werd een ‘huwelijk met de handschoen’ genoemd en de echtgenote 
die naar Indië vertrok, noemde men een ‘handschoentje’.54 Er was haast bij, 
want als ze voor 1 november trouwden, zou Clara de overtocht op ‘lands-
kosten’ kunnen maken.55 In september 1876 werd Dirk bevorderd tot eer-
ste commies.56 In december voer Clara met het stoomschip Voorwaarts naar 
 Indië. 11.

Bij haar vertrek schreef Beets een gedicht, waarin hij haar toeriep: ‘Vaarwel, 
mijn dochter, streef met moed / Door zee en vloed / Naar ’t geurig Oosten!’ Hij 

13.  Nicolaas Beets Dz, geboren te Batavia  
in 1878. Universitaire Bibliotheken  

Leiden, Beetscollectie G22.

12.  Clara Johanna van der Poll, door G.L. Mulder. 
Universitaire Bibliotheken Leiden,  

Beetscollectie G23:3.
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moedigde haar aan zijn zoon te gaan ‘troosten’ over het ‘uitgerekt verlangen’ 
en vroeg haar zijn vadergroet aan hem over te brengen: ‘Vaarwel! Vaarwel! De 
‘Voorwaarts’ wacht; / Gods Englen mogen ’t schip geleiden / Beschermende u, 
bij dag en nacht.’57 Aan haar ouders schreef Clara hoe haar reis verliep: de eer-
ste dagen lag ze ziek op bed. Daarna knapte ze wat op, maar doordat het schip 
schommelde, had ze hoofdpijn en lukte het schrijven niet goed.5812. 

Op 5 februari 1877 arriveerde Clara in Batavia en vier dagen later sloten Dirk 
en zij hun kerkelijk huwelijk.59 Aan zijn vader schreef Dirk dat ze ‘stralende 
van gezondheid’ maar ‘wel wat zenuwachtig’ was aangekomen. Al was het 
heet in de stad, hij wist dat ze samen ‘over-gelukkig’ zouden zijn. Omdat hun 
huis nog niet gereed was, logeerden Clara en hij voorlopig bij kennissen. Dat 
was niet prettig: ‘Het is iets zeer onplezierigs nog altijd niet “op ons” te zijn. 
’t  Lijkt wel of wij nooit tot rust zullen komen.’60 

Het advies van de oude Beets aan Clara om zijn zoon te ‘troosten’ bleef niet 
zonder resultaat, want ze raakte al spoedig in verwachting. Ze maakte het 
goed, al had ze – net als iedereen – last van de hitte: ‘Wij hebben sedert de 
laatsten juni letterlijk geen droppel regen, en maar altijd zonneschijn gehad, 
zoodat de hitte, droogte, en stoffigheid alle verbazing te boven gaat.’61 

Uit de brieven van Clara kunnen we opmaken hoe zij zich op de bevalling 
voor bereidde. Haar ouders stuurden haar een ‘prachtige kinderjurk’ toe. Cla-
ra vond het jammer dat zij hun kleindochter of -zoon niet konden zien. Ze 
vertelde over een buurvrouw die ook een kindje verwachtte en met wie ze veel 
deelde. Verder vermaakte ze zich met de tuin, die ze ondanks de regenmoes-
son had herschapen in een lusthof vol bloemen en planten.62 13.

Op 10 april 1878 beviel ze van een zoon, die, hoe kan het ook anders, naar 
zijn grootvader werd vernoemd: Nicolaas Beets Dz (1878-1963). ‘Kraamvrouw 
en kind’ maakten het gelukkig goed, schreef Dirk aan zijn vader.63 Volgens 
zijn moeder was het een prachtige jongen: ‘Ik weet niet wie van ons beiden het 
gelukkigst is als de kleine Nicolaas tegen ons lacht, want dat doet hy nu reeds 
sedert eenigen tyd.’ Tussen de regels van Clara’s brief kan men lezen hoe be-
langrijk kleur was in de kolonie: ‘Zyn blankheid verzoekt ieders bewondering 
en hoe kan dat ook anders daar hy heusch zoo prachtig blank is, en dit vooral 
veel effect maakt waar bruin meer de gewone kleur is. Hy heeft donkere schit-
terende oogen en blond haar, en een mondje zoo fyn en zoo lief dat men niet 
kan nalaten het te kusschen.’64 
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Op weg om ontevreden te worden
Om carrière te kunnen maken in Indië, moest Dirk het ‘grootambtenaarsexa-
men’ afleggen, dat in 1864 was ingevoerd. Daarvoor diende hij zich in vier ver-
plichte vakken te verdiepen: de Indische geschiedenis, land- en volkenkunde, 
de staatsinstellingen van Indië en de beginselen van de Maleise of Javaanse 
taal. Verder werd de kandidaat ondervraagd in een of meer van de volgende 
vakken: beginselen van enige andere in de archipel gangbare talen, de gods-
dienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken van Indië, landmeten en wa-
terpassen, en boekhouden.65 Dat ‘ellendige examen’ zorgde voor veel onrust.66 
Het leren van een vreemde taal viel Dirk erg tegen.67 De klachten over het af te 
leggen examen vormen een terugkerend motief in zijn brieven. In 1878 zakte 
hij ervoor, omdat hij twee van de vijf vakken niet had gehaald. Met lood in de 
schoenen stelde hij zijn vader op de hoogte van deze ‘treurige tijding’. Volgens 
hem was het ondoenlijk om naast zijn werk ‘in dit klimaat, met de gebrekkige 
koeling die hier te krijgen is, op mijn leeftijd de dorre wetenschappen die het 
geldt, zich voldoende eigen te maken’.68 

Op advies van een arts gingen Dirk en zijn gezin in juli 1879 met verlof naar 
Nederland.69 Dat zou hem ook de gelegenheid geven om het examen af te leg-
gen, dat in het vaderland naar verluidt gemakkelijker te halen was. Dirk ver-
heugde zich erop naar huis te gaan: ‘Hoe heerlijk u allen weer te zien, Nicolaas 
Beets Junior aan zijn grootouders te vertoonen, en weer eens rustig te genie-
ten van zooveel wat ik hier missen moet.’70 Tijdens zijn verblijf in Nederland 
woonde Dirk enige tijd op kamers in Delft – waar hij colleges volgde in de vak-
ken waarin hij examen moest afleggen.71 Zijn vrouw en zoon logeerden in deze 
tijd op het buiten Nijenburg te Heiloo, waar de familie Van Foreest woonde.72 

Nadat Dirk geslaagd was, reisde hij eind 1880 met zijn gezin terug naar In-
dië.73 ‘Nic’ kreeg als afscheidsgeschenk van zijn grootvader een exemplaar van 
de sprookjes van Grimm met de opdracht: 

Wat eeuw aan eeuw van mond tot mond gegaan is,
Van volk tot volk, van land tot land gebracht;
Wat overal door ’t kinderhart verstaan is,
Stichte ook in de Oost een knaap van mijn geslacht.74

In 1881 werd Dirk benoemd tot adjunct-secretaris van de Weeskamer van 
Batavia. Die instelling had als taak de belangen te behartigen van ouderloze 
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 minderjarigen en de nalatenschappen van overleden Europeanen zonder erf-
genamen te beheren.75 De oude Beets spande zich actief in om de positie van 
zijn zoon in Indië te verbeteren. Zo schreef hij in januari 1881 een brief aan de 
nieuw benoemde gouverneur-generaal Frederik s’Jacob, die op het punt stond 
om naar Indië te vertrekken, om te getuigen van Dirks goede karakter.76 Dat 
dit niet zonder resultaat bleef, blijkt uit het antwoord op deze brief, waarin 
s’Jacob aan Beets schreef: ‘Uw zoon heeft veel voor boven zoovelen. Hij draagt 
uw naam die eigenlijk alle aanbeveling overbodig maakt.’ Hij beloofde in 
Batavia spoedig met Dirk te zullen kennismaken.77 14.

Uit een brief van 16 mei 1881 aan Beets blijkt dat de ontmoeting ook daad-
werkelijk heeft plaatsgevonden.78 Dirk werd in Batavia uitgenodigd voor een 
thé dansant (een danspartij op het thee-uur). Hierbij was de gouverneur-gene-
raal ook aanwezig; het was diens eerste feest sinds zijn aankomst in Indië.79 
Het was er ongelooflijk druk. Dirk had vernomen dat er wel twaalfhonderd 

14.  Tekening van Dirk Beets van een dos-à-dos in Batavia.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, KITLV 35800.
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mensen aanwezig waren geweest: ‘Boven die allen stak de glanzige schedel 
van Z. Exc. uit.’ Dirk ‘loerde’ op een gunstig ogenblik om op hem af te stap-
pen, maar door de drukte lukte het niet. Maar op een zeker moment kwam 
s’Jacob zelf naar hem toe en vond de ontmoeting plaats. s’Jacob noemde de 
brief van zijn vader en informeerde naar Dirks werk. Toen sprak weer iemand 
anders de gouverneur-generaal aan en was het onderhoud afgelopen. Dirk 
ging tevreden huiswaarts: ‘Mijn doel is volkomen bereikt: ik ben op een ge-
distingeerde wijze gepresenteerd, en als er iets mocht te vragen komen, ben 
ik geen vreemdeling.’80

Helaas voor hem had de aanbeveling van zijn vader voorlopig weinig re-
sultaat, want hij werd datzelfde jaar door de gouverneur-generaal gepasseerd 
voor een positie in het College van de Weeskamer.81 Dat stemde Dirk somber, 
net als het feit dat hij in de jaren daarna evenmin bevorderd werd. Hoewel hij 
zijn vader doorgaans meldde dat hij weinig nieuws te schrijven had en dat hij 
en de zijnen in goede gezondheid verkeerden, was zijn toon soms bitter. In 

15.  Voorzijde van een brief kaart van Nicolaas Beets aan zijn zoon Dirk in Batavia,  
31 december 1888. Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G26.



het land van ‘oosterzonnegloed’

23

een brief van 11 augustus 1883 beklaagde hij zich over zijn lot. Zijn vader was 
net teruggekeerd van een reis naar Zwitserland; Dirk hoopte dat hij een goede 
tijd had gehad. Vervolgens stortte hij zijn hart uit: ‘Men weet in Holland niet 
genoeg hoe ellendig het hier is in vergelijking met Europa, en als die ellende 
niet eens een beetje wordt verguld door een snelle promotie of voorspoedige 
handelsondernemingen, dan wordt zij op den langen duur ondragelijk.’ Dat 
hij nog altijd een ondergeschikte functie bekleedde, maakte hem kwaad:

En dat alles in een land waar de ondragelijkste hitte de minste der ellen-
den is; erger is de omgeving van bijna niets dan snobs in folio: materia-
listische geld- en machtsnobs, die laag neerzien en luide smalen op alles 
wat niet nuttig, maar slechts fraai, liefelijk, aangenaam, goed of edel is; 
erger is het gebrek aan gemeenschapsmiddelen, aan andere verpoozing 
dan hoogstens een paardenspel; erger gerukt te zijn, en ver weggerukt 
uit den kring van verwanten en vrienden, waarin men is opgegroeid, en 
dien men na ruim dertig jaren moeielijk missen kan. Gezond zijn wij; 
en wij hebben geen gebrek; maar gelukkig niet; en wij zijn goed op weg 
om ontevreden te worden.82

Dat hij zo lang in de ‘file’ van de Indische Staatsdienst moest wachten, ver-
bitterde hem, net als het feit dat hij ondertussen dag in dag uit te maken had 
met de ‘onmogelijkste sinjo’s’ (Indo-Europeanen), waaruit men het personeel 
van de Weeskamer ‘recruteerde’. Ontstemd merkte Dirk op: ‘En er zijn in die 
file nog heel wat voor mij!’83 Dit is een van de zeldzame keren dat hij iets op-
merkte over de positie van ‘gemengdbloedigen’ in de kolonie.84 Al besteedde 
hij slechts weinig woorden aan hen, het is duidelijk dat hij – net als zovelen in 
die tijd – als totok (‘volbloed’ Europeaan) op hen neerkeek.8515.

Een uitstapje naar de Krakatau
De Indonesische archipel ligt in de ring of fire, een vulkanologisch onrustig 
gebied. Er kwamen en komen regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbar-
stingen voor. Ook Dirk werd daarmee geconfronteerd. Op 20 mei 1883, terwijl 
hij zat te lezen, werd zijn aandacht getrokken door een flauw gedreun: ‘Het 
geleek nu op een ver verwijderd bombardement; niet meer een gelijkmatig 
dreunen, maar afwisselend, sterker en zwakker: boem, boemboem, boem-
boemboem, boem, boem, enz.’ De volgende dag werd bekend dat de Krakatau, 
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16.  De uitbarsting van de Krakatau in 1883.  

The Granger Collection/Alarmy Stock Photo, FF7CFK.
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een vulkaan in de Straat Sunda, aan het ‘spoken’ was. Het was de voorbode 
van een van de zwaarste rampen uit de Indische geschiedenis.86 Deze eerste 
uitbarsting trok de aandacht van de inwoners van Batavia. De Nederlands- 
Indische Stoomvaartmaatschappij speelde erop in door een tochtje ernaar-
toe te organiseren. Zo kwam het dat Dirk korte tijd daarna op ‘Krakatau’s    
op[en]gebarsten bodem’ stond. Op zaterdag 26 mei 1883 werd hij met 85 
andere eersteklas passagiers (inclusief zes dames) aan boord van het schip 
Gouver neur Generaal Loudon naar het eiland gebracht. 

Het was een fenomenaal gezicht om de maan die nacht te zien schijnen bo-
ven Straat Sunda aan een wolkeloze hemel: ‘Wij stoomden benoorden langs 
Krakatau, en zagen een hemelhooge, ontzaglijk breede rookkolom, opstij-
gende uit een verwoest eiland: een schouwspel, door indrukwekkendheid en 
door wonderbaarlijkheid de stoutste verbeelding beschamend.’ De volgende 
ochtend werden de passagiers (de dames uitgezonderd) naar de wal gebracht. 
Ze zakten tot hun enkels in de as terwijl ze het natuurgeweld aanschouwden: 
‘De rookzuil was nog goed zichtbaar in zijne voornaamste partijen, maar zijn 
onderste gedeelte was nu vuurrood, en telkens sloegen er oranje vlammen in 
op.’ 8716.

Drie maanden later, op 27 augustus 1883, vond er zo’n zware uitbarsting 
plaats dat de Krakatau zichzelf nagenoeg geheel opblies. De nacht ervoor was 
het volgens Dirk al alsof ‘het zwaarste geschut boven onze hoofden werd ge-
lost’, zodat niemand kon slapen. De volgende dag was het in Batavia aarde-
donker en viel er ‘een regen van fijne grauwe aschkorrels’ uit de lucht: ‘Alle 
kantoren en bureaux moesten om de duisternis sluiten, in de huizen en aan 
de rijtuigen stak men de lichten op, en om twaalf uur ’s middags, als wij aan 
het verblindende, verzengende, loodrechte zonlicht gewoon zijn, was het 
stikdonker en kilkoud, en gaf de lichte streep aan den oosterhemel geheel 
de illusie van de allereerste morgenschemering’. Door de as die overal neer-
daalde, leek het op een ‘wintertooneel in het lieve vaderland’.88 De volgen-
de ochtend hoorden ze van de door de uitbarsting veroorzaakte tsunami’s, 
waardoor hele dorpen waren weggespoeld en er meer dan 36.000 dodelijke 
slachtoffers waren gevallen. 

Het door hem in mei nog ‘roekeloos betreden’ eiland Krakatau was bijna 
helemaal door de zee verzwolgen. De koloniale elite nam zijn verantwoorde-
lijkheid om de slachtoffers te helpen. Dirk werd secretaris van het in  Batavia 
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opgerichte ‘Centraal Comité voor de noodlijdenden door de uitbarsting op 
Krakatau’, dat de giften die uit binnen- en buitenland binnenstroomden ver-
zamelde. Op 7 oktober stond de teller op 763.972 gulden, waarvan drie ton in 
Nederland was opgehaald.89 In Amsterdam was op 22 september een Fancy 
Fair georganiseerd en er verschenen tal van liefdadigheidspublicaties.90 Aan 
het einde van de maand was er al bijna een miljoen gulden binnengekomen.91 
Voor zijn liefdadigheidsactiviteiten werd Dirk in 1889 benoemd tot ridder in 
de orde van de Nederlandse Leeuw.92 

Naar Nederland en terug
Intussen maakte Dirk zich zorgen over zijn zoon, wiens fysieke gestel niet 
goed bestand bleek tegen het tropische klimaat. Daar kwam bij dat het jon-
getje al aardig Maleis begon te brabbelen: ‘Wij blijven echter Hollandsch met 
hem spreken, opdat zijn moedertaal niet verdrongen wordt.’93 Twee jaar later 
meldde Dirk zijn vader dat de kleine ‘Nic’ het maar druk had met het leren van 
twee talen: ‘Gelukkig spreekt hij heel goed Hollandsch, beter dan de meeste 
kreooltjes van zijn leeftijd.’94 Het woordje ‘gelukkig’ is in deze context niet 
zonder betekenis. ‘Nic’ was, zoals Dirk opmerkte, een creool: een Europeaan 
die in Indië was geboren. Het goed beheersen van het Nederlands werd als 
een belangrijk middel gezien om het gevreesde proces van ‘verindischen’ in 
te dammen en een scheidslijn te trekken tussen Europees en ‘inlands’. Niet 
voor niets was de inheemse bevolking in Indië – in tegenstelling tot die in de 
Engelse koloniën – praktisch geheel uitgesloten van het leren van de taal van 
de overheerser.95 17.18.

Omwille van de taal en Nics gezondheid stuurde Dirk zijn zoon in 1887 naar 
Nederland, waarna zich een uitvoerige correspondentie met hem ontspon.96 
Zijn eerste brieven schreef de negenjarige jongen aan boord van de Prinses 
 Marie, die hem naar Nederland vervoerde. Aanvankelijk logeerde hij bij een 
tante van moederszijde op het buiten Sparrendaal bij Driebergen. Toen hij 
naar het gymnasium in Utrecht ging, nam hij zijn intrek bij zijn grootouders 
van vaderskant in de Boothstraat in Utrecht.97 19.

In Nederland keek Nic zijn ogen uit. Enthousiast schreef hij zijn ouders dat 
hij in Amsterdam was geweest, waar hij pret had beleefd en de graven had 
gezien van Jan van Galen, Michiel de Ruyter en Jan van Speijk in de  Nieuwe 
Kerk.98 Dirk en Clara op hun beurt stuurden hun zoon brieven waarin ze 
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17.  Nicolaas Beets Dz in Batavia,  
vijf jaar oud. Universitaire Bibliotheken 

Leiden, Beetscollectie G38:1.

18.  Nicolaas Beets Dz als jongen.  
Universitaire Bibliotheken Leiden,  

Beetscollectie G38:2.

19.  Nicolaas Beets Dz met paard en wagen voor huis Sparrendaal te Driebergen,  
circa 1888. Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G38:1.
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20.  Op 21 januari 1890 werd in Batavia het 
75-jarig bestaan van de sociëteit De Harmonie 
gevierd met een souper. De Locomotief van 22 
januari meldde: ‘Was er onder de niet gecos-
tumeerden profusie van keurige toiletten, ook 
van constumes was, zoowel door de heeren 
als de dames bijzonder veel werk gemaakt. 
De ijskolom, tusschen de balzaal en de voor 
350 couverts ingerichte zaal voor het souper, 
bracht slechts een heel plaatselijk koeltetje; het 

ijs dampte zelf van de warmte!’ Om negen uur 
kwam de gouverneur-generaal met zijn vrouw 
om het bal dat hierop volgde te openen, dat tot 
in de kleine uurtjes duurde. Alle aanwezigen 
kregen als souvenir een boekje met een omslag, 
‘te Parijs bewerkt naar een teekening van het 
directielid, Mr. Beets, voorstellende een wa-
ringinboom en, in een afzonderlijk lijstje, een 
gezichtje op de societeit’. Universitaire Biblio-
theken Leiden, KITLV3 M 2012 A 5462.
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 ouderlijke complimenten en vermaningen afwisselden met nieuwtjes uit 
 Indië. Begin januari 1889 antwoordde Dirk op een brief van Nic over het sin-
terklaasfeest. Dirk kon zich voorstellen dat zijn zoon een leuke avond had ge-
had met al die verklede mensen in de Boothstraat, zoals hij dat zelf in zijn 
jeugd ook vaak had meegemaakt: ‘Voor ons was de St. Nicolaas vrij wat saaier: 
wij gingen in de [Sociëteit De] Harmonie naar de muziek luisteren.’ Ze hadden 
voortdurend aan hem gedacht.99 Voor zijn elfde verjaardag schreven ze aan 
hun zoon: ‘Van harte geluk met dezen dag, lieve beste Nic! kon ik je maar eens 
even pakken!’ je Mama en je Papa.’100 In Nederland sterkte de jongen spoedig 

21.  Postkaart vanuit Genua van Clara van de Poll aan haar zoon Nicolaas, 
[1891]. Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G34:2.
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aan, tot tevredenheid van zijn moeder: ‘Dat komt van het goede leventje dat 
je in Holland hebt, wat is het toch gelukkig, mijn schat, dat je daar zit, en niet 
hier bent gebleven, waar je zoo’n mager bleek ventje waart.’10120.

Intussen stond de carrière van zijn vader niet stil. In 1889 werd Dirk be-
noemd tot curator van het Gymnasium Willem III in Batavia. In de brieven 
blijven klachten over het warme klimaat terugkeren; Clara’s gestel bleek er 
niet goed tegen bestand. Aan haar zoon schreef ze in 1889 dat de ‘vervelen-
de koorts’, die haar twee jaar met rust gelaten had, de kop weer had opge-
stoken, waartegen ze een malariadrank gebruikte.102 In de maanden hierna 
bleef Clara met haar gezondheid sukkelen. Dat leidde ertoe dat zij in maart 
1891 naar Nederland vertrok.103 Op een postkaart vanuit haar hotel in Genua 
schreef zij haar zoon dat ze na ‘een heele vermoeiende en agitante reis’ was 
gearriveerd.104 Ze reisde alleen, want Dirk kreeg geen verlof. Op 23 april 1892 
vertrok ze weer vanuit Amsterdam naar Batavia.10521.22.23.

In 1893 verhuisden Dirk en Clara in Batavia van Gang Scott naar een klei-
nere woning in Gang Boentoe, vlak bij het beroemde Koningsplein (nu Me-
dan Merdeka).106 Daar stonden de duurste huizen van de stad. Ze hadden het 
er goed naar hun zin. De teleurstelling was dan ook groot toen Dirk in 1894 
benoemd werd tot president van de Weeskamer in Surabaya, zodat verhuizen 
noodzakelijk was.107 In 1896 verleende de gouverneur-generaal Dirk een jaar 
verlof, zodat Clara ditmaal wel met Dirk naar Nederland kon reizen.108 Hun 
terugkeer ontlokte Beets een vers ter gelegenheid van Dirks verjaardag: 

Gij kwaamt; gij zijt er; viert uw feest.
De Hemel is ons goed geweest,
Hij voerde u over zee en baren
Naar ’t Ouderhuis, aan ’t Vaderhart;
Geboet, vergoed is de afzijnsmart
Van zestien lange jaren.

Hoe klopt van blijde erkentenis
Nu aller hart aan dezen disch,
Waar Vrouw en Kind uw zij bekleeden!
Hoe smelten drie geslachten saam
In ’t loven van Gods grooten naam,
Voor dit gezegend Heden!109
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‘Deze brief krijgt u aan boord te Port-Said 
dus dan bent u al zoowat 3 weken aan boord, 
u moet mij eens schrijven of u zeeziek bent 
geweest en of u het vervelend vind, ik vond de 
reis heel prettig. Als u in Port-Said bent hebt u 
ook al de helft van de reis achter de rug. Ik ben 
ziek geweest en ben een tijd, ik geloof zoowat 
twaalf dagen, niet op school geweest, nu ben ik 

heelemaal beter en ga ik weer naar school, het 
was meer vervelend dan erg want het waren 
mijn ingewanden. […] Wij zijn allen, ook 
opa die van zijn dagelijksche wandeling juist 
thuiskomst, heel wel. Heel veel groeten van 
alle huisgenooten en een voorspoedige en ge-
lukkige aankomst hier worden u toege wenscht 
door Uw liefhebbend zoontje Nicolaas.’

22.  Brief van de twaalfjarige Nicolaas Beets Dz aan zijn moeder, 22 februari 1891.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G34:1.
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Half 1897 waren ze weer terug in Indië.110 In augustus werd Dirk benoemd 
tot tijdelijk lid van de Weeskamer van Batavia; hij verving iemand die met 
ziekteverlof naar Europa vertrok.111 Met ingang van 3 oktober 1898 volgde 
zijn fel begeerde benoeming tot president van de Weeskamer.11224.25.

23.  Nicolaas Beets Dz met zijn moeder. Universitaire  
Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G38:1.
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24.  Acte van benoeming van Dirk Beets tot president van de Weeskamer  
in Batavia, 1898. Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G27:5.

25.  Gang Scott in Weltevreden, Batavia, waar Dirk en Clara woonden. Foto van  
begin twintigste eeuw. Universitaire Bibliotheken Leiden, KITLV 1406135.
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Een sympathiek gentleman
Een goed beeld van het leven van Dirk en Clara Beets in de hoofdstad van 
 Nederlands-Indië rijst op uit een beschrijving door de Indo-Europese schrijver 
Hans van de Wall (1869-1948), beter bekend als Victor Ido, die met de fami-
lie Beets omging tijdens hun laatste jaren in de kolonie.113 Hoewel Dirk zich 
in zijn correspondentie met zijn vader kritisch uitliet over Indo-Europeanen, 
stond dit een vriendschap met Van de Wall niet in de weg. Dat is verklaarbaar, 
want hij was een ontwikkelde Indo-Europeaan, die daarom tot de Europese 
elite werd ge rekend. Hij beschreef Dirk als een ‘sympathieken gentleman’ met 
zijn ‘karakteristieken kop van Engelschen lord, steeds moeilijk loopend met 
een langen kruk onder zijn linkerarm’ (als gevolg van de beenaandoening 
in zijn jeugd). Zijn vrouw Clara hield van mooie spullen en was een harts-
tochtelijk verzamelaarster. In haar salon ‘struikelde men bijkans over allerlei 
curiositeiten’. Ze had bovendien een grote passie voor toneel en talent voor het 
spelen van zowel komische als serieuze rollen. 26. 27. 

Ido herinnerde zich een avond bij hen thuis in Gang Boentoe. Er werd ge-
repeteerd voor het toneelstuk Eerloos (1890) van Willem Gerard van Nouhuys. 
In de slotscène ontdekt het hoofdpersonage Frits Halma dat zijn vrouw Emma 

27.  Clara en Dirk voor hun huis in Gang Scott,  
Batavia, ongedateerd. Universitaire Bibliotheken Leiden,  

Beetscollectie G32:3.

26.  J.H.F. van de Wall, alias Victor Ido, 
in Indië omstreeks 1900. Universitaire 

Bibliotheken Leiden, KITLV 9051.
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28.  Drie foto’s van het interieur van hun huis in Batavia:  
het boudoir, de binnengalerij genomen vanuit de voorgalerij  

en de binnengalerij met de studeerkamer in het verschiet.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G32:3.
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29.  Clara Beets-van de Poll in Batavia.  

Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G32:2.
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(gespeeld door Clara Beets) en zoon Karel geld uit de brandkast ontvreemden, 
waarop hij tegen de laatste uitvaart: ‘sch.... sch.... schelm, schurk, schoelje’.114 
Het was inmiddels twee uur ’s nachts en de buren van de familie – die meen-
den dat er een overval plaatsvond – riepen: ‘Houd den dief, meneer Beets, we 
komen U te hulp…!’ Daar werd nog lang om gelachen.11528. 

Ido memoreerde ook dat Dirk een groot bewonderaar was van zijn vader. 
Op een keer fluisterde Clara hem toe dat ze haar man bereid had gevonden om 
gedichten van Beets voor te lezen. Dat deed hij graag, maar niet vaak, omdat 
hij zeker wilde zijn dat er ernstig naar zijn voordracht geluisterd zou worden. 
Terwijl ze ’s avonds gezellig bijeenzaten op de voorgalerij van hun huis, decla-
meerde Dirk verzen van zijn vader: ‘In het nog zoo weinig door kunst en weten-
schap bewogen Indië van dien tijd, toen de hoofdstad na negen uur ’s avonds 
reeds uitgestorven scheen, toch wel een bijzonderheid…’ Tijdens de voordracht 
onthaalde Clara het gezelschap op punch, die – in tegenstelling tot wat in Ne-
derland gebruikelijk was – niet warm maar met ijs gedronken werd: ‘De prach-
tige dictie, de gloedvolle overtuiging en de innige toewijding waarmede de 
verzen werden gezegd, hadden mijne vrouw en mij, de eenige gasten, tot het 
laatste toe geboeid.’116 Het moet bijzonder geweest zijn de poëzie van Beets 
te horen op een tropenavond, in het donker, met het geluid van krekels op de 
achtergrond.29. 

Dirk en Clara zou meer dan vijfentwintig jaar in het land van de ‘Oosterzon-
negloed’ blijven, zoals zijn vader Indië in een gedicht noemde.117 Met ingang 
van 4 januari 1900 werd Dirk eervol ontslag verleend uit ’s Lands dienst en ging 
hij, op 58-jarige leeftijd, met pensioen. Op 9 januari 1901 verlieten zij de kolonie 
met de ss Koningin Regentes. Bij haar afscheid kreeg Clara van vrienden en ‘ver-
eerders’ een fraaie oorkonde overhandigd als ‘blijvende gedachtenis aan uwe 
vroegere stadgenooten, die u zoo noode zien vertrekken’. Ze bedankten Clara 
voor al het moois dat zij tijdens haar verblijf op Java op kunstgebied had voort-
gebracht. Dankzij haar ‘ongemeene gaven voor de theatrale kunst’ en ‘groote 
toewijding’ was er veel goeds tot stand gekomen, waren vaderlandse ‘meester-
stukken’ opgevoerd en had de ‘ware’ kunst zijn weg gevonden in Indië: ‘In het 
bijzonder mocht Batavia het voorrecht hebben, u te rekenen onder zijn eerste 
burgeressen, immer weldoende door uwe kunst en door uwe humaniteit.’118

Blijkens een krantenbericht voeren Dirk en Clara naar Genua, waar ze van 
boord gingen. Vandaar reisden ze per trein naar het vaderland, waar ze de oude 
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Beets, diens vrouw en hun zoon terugzagen.119 De schrijver van de Camera 
Obscura zou twee jaar later, op 13 maart 1903, in Utrecht overlijden.

Zijn laatste jaren bracht Dirk door in Zeist. Hoewel hij niet meer hoef-
de te werken, vervulde hij nog verscheidene functies. Hij zat in het bestuur 
van de tuchtschool, was president van de afdeling Zeist en Omstreken van 
de  Vereeniging tot Opvoeding van Halfverweesde, Verwaarloosde of Ver-
laten Kinderen in het Huisgezin, en secretaris van ‘Bethanië’ en de Rusthof- 
gezondheidskoloniën in Zeist.12030.

Victor Ido zocht hem in Zeist een keer op. In twee grote vertrekken had  Clara 
als een echte koloniaal haar ‘ontelbare antiquiteiten en curiositeiten’ uit Indië 
ondergebracht. Kennelijk hadden zij niet de gebruikelijke ‘vendutie’ (open-
bare ver koping) hoeven houden, maar konden zij het zich veroorloven al hun 

31.  Dirk Beets in een rolstoel te Zeist, omstreeks 1910.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G32:1.

30.  Interieur van het huis van Dirk en Clara in Zeist.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G32:4.
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spullen mee terug te nemen naar het vaderland. Afgaande op enkele foto’s in 
de collectie had Clara een voorliefde voor Chinees porselein.121 Haar collectie 
was zoveel waard, dat een Amsterdamse antiquair haar er naar verluidt ‘een 
ton gouds’ voor geboden had, maar ze weigerde er afstand van te doen.122 

Clara was trots op haar collectie. Zoals Dirk en zij eerst Nederland hadden 
overgeplaatst naar ‘de Oost’, hadden ze nu Indië meegenomen naar het vader-
land. De kolonie, waar ze hun beste jaren hadden doorgebracht, had een plaats 
veroverd in hun hart. Dirk Beets overleed op 22 juni 1916 in Zeist op 73-jarige 
leeftijd. In het Bataviaasch Nieuwsblad werd de dood van de oud-ambtenaar 
gemeld.123 Clara leefde nog vijftien jaar en blies op 23 augustus 1931 de laat-
ste adem uit, in de leeftijd van 78 jaar.31.

Een koloniaal drama
Tot nu toe heb ik het Beetsarchief, om met Ann Stoler te spreken, vooral along 
the grain gelezen.124 Op basis van de beschikbare teksten hebben we het le-
ven van Dirk en Clara in Indië gedeeltelijk kunnen reconstrueren. Nu is het 
tijd om te bekijken wat het oplevert als we de Beetscollectie tegendraads, dus 
against the grain lezen. Sinds Edward Said in 1978 zijn beroemde boek Orien
talism publiceerde,125 hebben de postcolonial studies zich ontwikkeld tot een 
internationaal florerend vakgebied. Deze benadering is weliswaar niet meer 
nieuw, maar heeft zich de afgelopen decennia bewezen. Ze is nog altijd zeer 
relevant, omdat ze de onderzoeker de mogelijkheid biedt het beeld van het 
verleden scherper te stellen. In een land dat zo worstelt met zijn koloniale er-
fenis als Nederland, is dat hard nodig.126

Marjan Droog heeft in 2004 de brieven van Beets aan Dirk en van Dirk aan 
zijn vader bestudeerd en er een masterscriptie over geschreven.127 Ze laat zien 
dat bepaalde onderwerpen in hun correspondentie telkens terugkeren. Zo be-
klaagde Dirk zich over het gebrek aan cultureel vermaak in Indië. Verder cor-
respondeerde hij over kranten en persincidenten, over godsdienst (Beets had 
belangstelling voor het zendelingenwerk), het verloop van de Atjeh-oorlog en 
het Nederlandse koningshuis. Zijn vader was er trots op een vertrouweling 
te zijn van koning Willem III en diens dochter Wilhelmina. Hij beschreef in 
1892 de toen elfjarige koningin als een ‘aanvallig schoon kind’: ‘Mooier dan 
eenige postzegel en zelfs de beste photografieën, die men van haar ziet, haar 
kunnen voorstellen.’128
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De Indische briefwisseling in het Beetsarchief is waardevol, omdat deze 
een onverwachte inkijk biedt in het koloniale leven van een hooggeplaatste 
ambtenaar in de tweede helft van de negentiende eeuw. Omdat het een privé-
correspondentie betreft, die niet bedoeld was om door buitenstaanders ge-
lezen te worden, krijgen we informatie die in officiële stukken niet beschik-
baar is. Maar het Beetsarchief kent ook zijn beperkingen. Dirk en Clara leefden 
in een Europese wereld. Hij schreef over Nederlanders met wie hij omging, 
over de Nederlandse literatuur (bijvoorbeeld de dood van de criticus Conrad 
Busken Huet in 1886)129 en over westers amusement. Zoals we hebben ge-
zien, merkte Dirk ook veel op over zijn persoonlijke en professionele leven en 
de teleurstellingen die hij te verduren kreeg.32.

Waarover Dirk niets schreef, is echter minstens net zo interessant als waar-
over hij wél schreef. Over een – niet onbelangrijk! – aspect van het leven in de 
kolonie liet zich Dirk in zijn correspondentie nooit uit: de inheemse wereld. 
We zagen al dat hij een heel enkele keer iets opmerkte over ‘sinjo’s’, maar over 
de mensen die men toen ‘inlanders’ noemde, merkte hij niets op. Waar, zou 
je met de cultuurwetenschapper Mary Louise Pratt willen vragen, is iedereen 
gebleven?130 Dirk moet in Batavia elke dag Javanen en Sundanezen zijn te-
gengekomen. Omstreeks 1900 woonden er zo’n zeventig miljoen inheemsen 
op Java. Zelfs zijn bedienden komen in zijn brieven niet één keer ter sprake, 
hoewel hij als prominente ambtenaar ongetwijfeld een kokki (kokkin), djongos 
(huisbediende) en kebon (tuinman) en waarschijnlijk ook een baboe (kinder-
meisje) voor de kleine Nicolaas zal hebben gehad.131 Over Javaans amuse-
ment, eten, inheemse cultuur en tradities, godsdienst – waarvan hij tijdens 
het leren voor zijn ‘grootambtenaars examen’ kennis had opgedaan – en de 
verschillende bevolkingsgroepen die de ‘smeltkroes Batavia’ bevolkten (In-
do-Europeanen, Chinezen, Arabieren), repte hij met geen woord.132 

Dat Dirk hier zelf wel degelijk belangstelling voor had, blijkt uit het feit dat 
hij Javanen en Chinezen tekende; in zijn vrije tijd beoefende hij namelijk niet 
onverdienstelijk de tekenkunst. In de collectie van het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden bevinden zich tien In-
dische schetsen van Dirk uit 1880.133 Daarop zijn onder meer een Javaanse 
baboe, huisjongen, naaister, koetsier en moeder met kind afgebeeld, en ook 
een Chinese varkensslager, marskramer en toko-eigenaar. Hoe is het dan 
te verklaren dat hij niet over Javanen en andere bevolkingsgroepen schreef? 
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32.  ‘Sunday life in Java’, tekeningen door Dirk Beets gepubliceerd in The Graphic,  

25 mei 1889. Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G27:4.



rick honings

42

 Misschien hield Dirk in de brieven sterk rekening met wat zijn vader bezig-
hield: de inhoud werd dus beïnvloed door de geadresseerde. De oude Beets 
was een typische Nederlander: hij was geïnteresseerd in de carrière van zijn 
zoon, in de literatuur, in de christelijke zending en wilde ook nog wel wat 
weten over het verloop van de Atjeh-oorlog, maar voor inheemsen en hun cul-
tuur had hij geen belangstelling.33.

Dirks brieven aan zijn vader getuigen daardoor van wat Elleke Boehmer het 
‘koloniale drama’ noemt: hoewel ze geschreven zijn in de koloniale contact 
zone en Dirk dagelijks Javanen zag, zijn ze ‘empty of indigenous characters’. 

33.  Tekeningen van een huisjongen (‘Wat zal mijnheer gebruiken?’) en een baboe met kind,  
door Dirk Beets, 1880. Universitaire Bibliotheken Leiden, KITLV 35798 en 35797.
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Waar Dirk over schreef, was zijn eigen – witte, masculiene – drama. In de 
woorden van Boehmer: ‘Although set in Borneo or Patagonia, the ventures 
and adventures of the colonizers, of white men, make up most of the impor-
tant action. The available drama is their drama. Almost without exception the-
re is no narrative interest without European involvement or intervention.’134 
Dat gaat ook op voor Dirks brieven: hoewel hij ze schreef in een multiraciale 
context, beschrijven ze alleen een witte Europese wereld, waarin merkwaar-
dig genoeg geen inheemsen voorkomen.

Brieven van Si Anoe
Maar we beschikken nog over een andere informatiebron, die zich buiten het 
Beetsarchief bevindt. Tijdens zijn verblijf in Batavia publiceerde Dirk name-
lijk een reeks brieven in de krant, waarin hij zijn observaties met de lezers 
deelde. Dankzij het onvolprezen Delpher zijn deze te achterhalen.135 Voor een 
deel overlappen de daarin voorkomende onderwerpen de zaken die hij in zijn 
privécorrespondentie met zijn vader besprak. In het literair- en pershistorisch 
onderzoek hebben deze brieven tot op heden nog geen aandacht gekregen.136

Van 27 november 1878 tot 4 augustus 1889 schreef Dirk op verzoek van de 
Leidse uitgever Albertus Willem Sijthoff negentien ‘Brieven van een ontevre-
dene’. Ze werden afgedrukt in het Rotterdamsch Nieuwsblad en door hem on-
dertekend met de initiaal ‘D.’ Daarmee stopte hij toen hij in 1879 met verlof 
ging. Toen hij in 1881 terugkeerde in de kolonie, hervatte hij zijn schrijfwerk 
met een reeks ‘Bataviasche brieven’, die hij van 20 maart 1881 tot 18 mei 1886 
in 63 afleveringen publiceerde onder het pseudoniem ‘Si Anoe’, wat zoveel 
betekent als ‘die ene’, ‘mijnheer zo-en-zo’.137

Ook in deze brieven, die dus gepubliceerd werden in Nederland en gericht 
waren op een Nederlands lezerspubliek, schreef Dirk vooral over westerse 
kwesties: over de viering van de verjaardag van de koning, die met militair 
vertoon gepaard ging, de economische malaise, een ‘vendutie’, Nederlanders 
die Indië verlieten, Europees vermaak (de schouwburg, de opera, toneelvoor-
stellingen), de Bataviase bezienswaardigheden, mode, de komst van de nieu-
we gouverneur-generaal Otto van Rees in 1884, de reacties op de dood van 
schrijver Victor Hugo in 1885, enzovoorts.34.

Het is aardig dat men de actualiteit soms op de voet kan volgen. Zo schreef 
Dirk in juni 1883 dat hij ‘het vroolijk geschel van de stoomtram’ kon horen, 
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die ‘proefritten’ maakte op de lijn Harmonie-Kramat en datzelfde jaar in 
gebruik genomen zou worden.138 De tram eiste in het begin verschillende 
slachtoffers. Een 71-jarige Europeaan, die vicevoorzitter van het Hoog Ge-
rechtshof was geweest, werd bij het uitstappen ‘aan beide voeten overreden’. 
Een paar uur ‘na de amputatie’ stierf hij. Daarmee stond het aantal Europese 
doden door de tram op drie.139 In 1884 merkte Dirk op dat het Koningsplein, 
waar hij woonde, sinds kort ontsierd werd door de ‘ontelbare draden’ van het 
nieuw aangelegde telefoonnet.140 

Indië als paradijs?
De lezer krijgt uit deze brieven in de krant een beter beeld van Dirks visie op 
Indië en zijn opvattingen over de koloniale verhoudingen dan in zijn persoon-
lijke correspondentie. In reisverhalen en romans uit de negentiende eeuw 
werd Indië vaak als een paradijs voorgesteld. Europeanen kwamen meestal 
woorden tekort om de overweldigende natuur te beschrijven. Een terugkeren-
de strategie is dat de kolonie op esthetiserende wijze als een schilderij wordt 
voorgesteld, met veel lyrische taal en adjectieven.141 

Het is daarom opvallend dat Dirks representatie hiervan afwijkt. Dat hing 
er waarschijnlijk mee samen dat hij niet reisde maar bijna voortdurend in 
Batavia verbleef. In een van zijn eerste brieven probeerde hij het beeld bij te 
stellen van Indië als een paradijs, zoals dat in Nederland bestond. Iedereen 
kende Multatuli’s typering van de kolonie als het ‘prachtig ryk van Insulin-
de dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd’.142 En 
de dichter Bernard ter Haar had Java in zijn dichtstuk De St. Paulusrots (1846) 
bezongen als een ‘Grootvorstin’ en het ‘Land der zonne, land der kleuren’.143 
Maar dat beeld kwam niet overeen met hoe Dirk Indië sinds enkele dagen zag, 
waar het vanwege de Westmoesson onophoudelijk regende: ‘De bodem is in 
een bruin meer herschapen, waardoor de inlandsche jeugd, bij zulk weer in 
haar element, geheel naakt holt en plast, elkander handen vol modder op de 
glanzende bruine ledematen gooiende.’ In deze passage worden de Javanen 
niet erg positief voorgesteld. Hun huidskleur wordt op een lijn geplaatst met 
de kleur van modder. Dirk staat erbij en kijkt naar hen. Doordat ze spelen in 
de modder, lijken ze voor hem dichter bij de dieren te staan.144

Als het oostmoesson was, was Indië niet veel beter, want dan zag je hele-
maal geen kleuren meer:
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34.  Dirk Beets tijdens zijn laatste jaren in Indië.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G32:1.
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Het zonlicht is zóó fel, dat alles schittert voor uwe oogen; geen wolk 
aan den hemel die, ’t zij doorkleine weerkaatsing of schaduw, eene 
welkome afwisseling in het landschap brengen komt; geen mist, geen 
damp, geen nevel hoe gering ook in de atmosfeer, om, als in het dier-
baar Europa, de verschillende plans van het landschap achter elkander 
te doen wijken, totdat het laatste als weg smelt in de deinende verte. 
Geen kleur, geen nuance, geen wolk schaduw, geen mysterie derhalve. 
Licht slechts  – licht, schittering, glans!14535.

Op Ter Haars ‘Land der zonne, land der kleuren’ viel volgens hem dus wel 
wat af te dingen. Dat Dirk zo negatief oordeelde, kwam doordat hij Indië aan 
Nederland spiegelde, dat zijn norm was. Vergeleken met het vaderland was in 
Indië vrijwel alles minder. Er stonden geen fraaie kastelen maar ‘smakelooze, 
rechthoekige, spierwitte woonhuizen’; de Indische natuur kon niet tippen 
aan de ‘dichterlijke heide’ en ‘blonde duinen’; in Indië zag men geen koeien 
in het frisse groene gras, maar ‘een span logge, donkergrijze karbouwen’ en 
enkele halfnaakte ‘inlanders’, die door de natte sawahs plasten om hun padi 
(rijst) te planten; geen boeren die op het land werkten, maar ‘de sluike zwar-
te kop en gele schouders van een inlander, die zich baadt in het water der 
smerige kali, dat roodbruin gekleurd is van de sawah-klei die het meevoert’. 
Ook hier worden Javanen in zekere zin gedehumaniseerd: net als karbou-
wen plassen ze door de rijstvelden en baden ze zich in de vieze rivier. Geen 
wonder dat ze geen cultuur hadden, stelde Dirk vast: ‘De hoogte, waarop de 
beeldende kunsten bij den inlander staan, is beneden nul.’146

De taak van de Europeaan
In zijn gepubliceerde brieven wees Dirk de Nederlanders in de kolonie 
meermalen op hun verantwoordelijkheid. Zij moesten ervoor zorgen hun 
superioriteit tegenover de inheemse bevolking uit te dragen. In zijn eerste 
brief schreef Dirk dat er in Batavia al dagenlang over niets anders gespro-
ken werd dan over de invoering van de ‘verafschuwde’ belastingen door het 
gouvernement. Eind 1878 werden er nieuwe belastingregels afgekondigd 
voor Europeanen en ‘Vreemde Oosterlingen’; ‘inlanders’ waren ervan uit-
gesloten.147 Dirk beschreef Indië ironisch als ‘dit heerlijke land, waar het 
eigenbelang de  eenige godheid, en de geldzak het eenige argument is’. Hij 
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nam de Europeanen op de hak die alleen maar klaagden en zelfs durfden be-
weren dat ze het zwaarder hadden dan de ‘verdrukte Javaan’ en die daarom 
niets van die ‘Multatuli- praatjes’ wilden horen over het lot van de inheemse 
bevolking.14836.

Volgens Dirk gaven de Europeanen in Indië ‘door hun schriel gehecht zijn 
aan den penning zestien’ (hun buitensporige materialisme) niet alleen blijk 
van zelfzucht, maar waren ze ook een ‘ellendig’ voorbeeld voor niet-Europe-
anen. Het was niet goed het gezag van de regering ter discussie te stellen: 
‘Door hun gemor tegen de maatregelen van het Gouvernement spelen zij een 
gevaarlijk spel.’ Ze lieten ermee zien, vond hij, dat het koloniale gezag niet 

35.  ‘Een wandeling op ’t overstroomde erf’, tekening door Dirk Beets, 1880.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, KITLV 35802.
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onaantastbaar was, terwijl het hele koloniale systeem op de vermeende Eu-
ropese superioriteit gegrondvest was. Op Borneo waren de Chinezen al eens 
tegen de belastingregels in opstand gekomen, wat door ‘ferm’ optreden op-
gelost was. Op ironische toon pleitte Dirk voor de vervroegde invoering van 
de belastingen. Dat was een grapje, maar zijn boodschap dat de Europeanen 
een voorbeeldfunctie hadden voor ‘inlanders’ en ‘Vreemde Oosterlingen’ was 
dat niet.149 

Om diezelfde reden vond hij ook dat Europeanen in de kolonie moesten in-
vesteren in kunst en cultuur, maar helaas waren ze alleen maar bezig met geld 
verdienen en promotie maken, zodat Indië een ‘allerellendigst land’ was. Dit 
vond hij ‘een der grootste, noodlottigste en onvermijdelijkste eigenaardig-
heden […] eener koloniale maatschappij’.150 Weer wees hij de Nederlanders 
op hun gedrag: hoe kon de ‘inlander’ zich ‘beschaven’ als de boven hem ge-
stelde Europeaan slechts rijkdom nastreefde?

36.  ‘De verdrukte inlander!’, tekening door Dirk Beets, 1880.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, KITLV 35803.



het land van ‘oosterzonnegloed’

49

In weer een andere brief ging Dirk in op de criminaliteit onder de Javaanse be-
volking om vervolgens de zaak van een zekere Van Honck151 aan te stippen, 
die in 1885 vijfenveertigduizend gulden uit ‘’s lands kas’ te Buitenzorg had 
gestolen en daarom door de Raad van Justitie vervolgd werd. Dirks impliciete 
boodschap aan de lezer was duidelijk: hoe kon men verwachten dat Javanen 
en andere groepen zich correct zouden gedragen als Nederlanders zichzelf 
aan zulke misdaden schuldig maakten?

Elders merkte hij op dat het de taak van de Europeaan was – en dat gold 
vooral van de ambtenaar van het Binnenlands Bestuur – om een ‘vriend te 
zijn voor den inlander’. Men moest hem doen voelen dat de westerse ‘stof-
felijke belangen’ ook de zijne waren en ‘dat onze verstandelijke meerderheid 
groot en benijdenswaard [was] – om derhalve aan beschaving en vaderland 
groote en duurzame diensten te bewijzen’.152 Dat kon men alleen maar doen 
indien men zich goed gedroeg tegenover de bevolking.

Chinezen en Indo-Europeanen
Dirk was geen voorstander van zelfbestuur voor de kolonie; hij verdedigde 
het voor een kolonie ‘noodwendig autocratisch bestuur’.153 In een van zijn 
brieven stelde hij zich voor wat er zou gebeuren indien de banden tussen 
Nederland en zijn kolonie zouden worden doorgesneden en Indië op eigen 
kracht zou moeten voortbestaan. Dat zou een nachtmerrie zijn: ‘O hoe spoe-
dig zou de Javaan of, waarschijnlijker nog, de Chinees (de mistiezen blijven 
buiten rekening als te zwak van lichaam en van geest) den Europeaan weer 
hebben overvleugeld en verdrongen – tenzij eene andere mogendheid zich het 
belangeloos lot van het voormalige Nederlandsch-Indië aantrok!’154 

In dit citaat vallen twee dingen op. In de eerste plaats blijkt wat Dirks visie 
op de Chinezen in de kolonie was. Hij had respect voor hun grote werklust 
en het feit dat zij er regelmatig in slaagden zich in de kolonie op te werken: 
ze begonnen met een paar geleende guldens een kraampje om katjang goreng 
(gebakken pinda’s) te verkopen, vervolgens breidden ze hun winkeltjes uit en 
ze eindigden als groothandelaren en landeigenaren.155 

Tegelijkertijd maakte hij zich zorgen over de ‘uitbreiding van dit energie-
ke ras, met zijn noeste vlijt en wakkeren ondernemingsgeest, maar ook met 
zijn zedeloosheid, zijn omkooperij, zijn geld- en speelzucht, zijn sluikhandel, 
zijn [k]ongsiegeest en zijn geheime genootschappen.’ Omdat de Chinezen 
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‘Vreemde Oosterlingen’ waren met een – ook juridisch – hogere status dan 
‘inlanders’, moesten de Nederlanders hun invloed vrezen.156 Elders verwon-
derde hij zich over de rijkdom van Chinezen, en pleitte hij ervoor dat ze meer 
zouden afstaan aan ‘het bewind, dat hen in staat stelt zoo rijk te worden’.15737.

In de tweede plaats blijkt Dirks negatieve visie op Indo-Europeanen, die 
ook al in zijn brieven aan zijn vader naar voren kwam. Hun bestaan alleen al 
vormde een ondermijning van het koloniale gezag, dat immers op de witte 
superioriteit gebaseerd was. Waar het in eerdere perioden gebruikelijker was 
dat Europese mannen met een njai samenleefden, ontstond er tegen het ein-
de van de negentiende eeuw een steeds striktere colour line tussen ‘blank’ en 
‘bruin’, uit angst voor raciale degeneratie.158

Dat Dirk niet van Indo-Europeanen hield, blijkt ook uit het volgende ver-
haal. In een van zijn brieven beschrijft hij een huiszoeking die in 1886 plaats-
vond, nadat de Nederlanders op het spoor waren gekomen van een samen-
zwering van ‘inlanders’ en ‘sinjo’s’ die hun gezag omver wilden werpen. Het 
huis was van een zekere Barneveld, een Indo-Europeaan ‘van ’t schoonste 

37.  ‘Chinese marskramer (klontong)’ en ‘In de Chinese toko’.  
Twee tekeningen door Dirk Beets, 1880. Universitaire  

Bibliotheken Leiden, KITLV 35805 en 35806. 
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bruin’, die met een inheemse vrouw samenleefde.159 Toen de gerechtsdiena-
ren bijna klaar waren (ze vonden onder meer belastende brieven), ontdekten 
ze een verborgen kamertje met daarin een afgesloten kast, waarin ze een door 
de politie gezochte hadji (moslim die op bedevaart is geweest naar Mekka) 
vonden. Wat er met Barneveld zou gebeuren, was nog niet duidelijk. Allicht, 
schreef Dirk, zou hij het er beter vanaf brengen dan zijn ‘ras- en bijna naam-
genoot’ Pieter Erberveld.160 Erberveld was een Indo-Europeaan, die een op-
stand zou hebben beraamd tegen de Nederlanders. Zijn ‘verraad’ kwam aan 
het licht en in 1722 werd hij op gruwelijke wijze ter dood gebracht. Zijn hart 
werd uit zijn borst gescheurd, zijn hoofd en handen afgehakt en zijn lichaam 
gevierendeeld. Zijn gespietste schedel werden buiten de stad opgehangen 
als ‘eeuwigdurende’ waarschuwing.161 Dirk liet doorschemeren dat Indo- 
Europeanen in de kolonie, hoewel ze de status hadden van Europeanen, soms 
met de Javanen heulden en niet vertrouwd konden worden. 

Gevaarlijke Javanen
Hoe schreef Dirk in zijn brieven in de krant over de inheemse bevolking? 
Daarin is de werking van het ‘culturele archief’ goed te zien, dat ook in de hui-
dige tijd nog invloed uitoefent. Op enigszins spottende wijze beschrijft Dirk 
het in zijn ogen primitieve Javaanse bijgeloof. In een van zijn brieven gaat hij 
in op de gevolgen van de uitbarsting van de vulkaan Gédé op West-Java. In 
Buitenzorg waren zware schokken gevoeld en veel woningen waren vernield. 
Waar de westerling rationeel reageerde, had de ‘inlander’ volgens Dirk een 
‘curieus bijgeloof’: ‘Soms, zegt hij, is het zoo muisstil op de aarde, dat Toekan 
Allah denkt, dat de boel uitgestorven is. Dan schudt hij eens de aarde, om te 
zien of er nog menschen zijn.’ Om die reden gaven Javanen in het geval van 
een aardbeving zo spoedig mogelijk een teken van leven door luid te roepen: 
‘Aja! aja! ik ben er! Wij zijn er!’162 We zagen al dat Dirk de Javanen dichter bij 
de dieren positioneerde, hier stelde hij ze veeleer voor als kinderen.163

Vanwege hun ‘bijgeloof’ achtten Javanen het nodig om offers te brengen. 
Als er een nieuw huis betrokken werd, een zaak geopend of iets dergelijks, 
was een sedekah nodig: een ‘verzoeningsfeest der geesten’. Dan moest een 
karbouw, geit of kip worden geslacht, de kop begraven en de rest opgege-
ten, om ongelukken te voorkomen, aldus Dirk.164 Ook naar aanleiding van 
de  Krakatau-ramp werd er van regeringswege een grote sedekah gegeven. 
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Hoewel Dirk het primitief volksgeloof vond, merkte hij op dat de meeste 
Nederlanders er toch een organiseerden, om eventuele inheemse overlast te 
voorkomen: 

’s Avonds wordt er aan onze jaloeziën gerammeld, zonder dat wij de 
oorzaak kunnen nagaan; op ons dak vallen, niemand weet van waar, 
steenen neder, of het regent zand uit een nabij onze woning staand 
boompje, waarin toch geen menschelijk wezen te bespeuren is; ja, het 
is gebeurd, en meer dan eens, dat een zuigeling, een oogenblik alleen 
gelaten, telkens, ook nadat alle mogelijke maatregelen tot afzondering 
genomen waren, gevonden werd, overspat met het bekende bloedroode 
sihri-speeksel. Houdt men onder al zulke ongerieflijkheden vol aan het 
bijgeloof geen voedsel te willen geven, dan verliest men zijn bedienden, 
tot den laatsten, den trouwsten toe, en kan geen andere krijgen! maar 
nauwelijks is de Sedekah gegeven, of de rust keert terug.165

Dertien jaar voordat Louis Couperus De stille kracht (1900) publiceerde, vinden 
we in Dirks tekst al alle ingrediënten die ook in deze roman voorkomen.166 
Hier duikt een motief op dat in de Indische letterkunde van de negentiende 
eeuw een prominente plaats inneemt: goena goena (of inheemse zwarte ma-
gie) en ‘de stille kracht’, waartegen de westerling niets kan uitrichten.167 De 
hoofdpersoon van Couperus’ boek, de resident Otto van Oudijck, gaat eraan 
ten onder, omdat hij niet in de stille kracht wil geloven. Dirk erkent juist het 
bestaan van deze macht; een sedekah was de enige manier om narigheid af te 
wenden. Couperus wierp de vraag op wat de Nederlanders in Indië, op die 
voor hen ‘bloedvreemden, zielvreemden grond’, te zoeken hadden.168 Dirk 
vroeg zich dat niet af. Voor hem stond het koloniale gezag van Nederland, dat 
desnoods met krachtig optreden afgedwongen moest worden, niet ter dis-
cussie. Ook de witte hadji, die in De stille kracht voorkomt en daarin symbool 
staat voor de inheemse dreiging, komt in Dirks brieven voor. Net als Coupe-
rus wees Dirk hiermee op het gevaar van de islam in Indië.16938.

Behalve bijgelovig, was de inheemse bevolking volgens Dirk ook wreed. 
Meermalen legde hij de nadruk op het vermeende gewelddadige karakter van 
de ‘inlander’: ‘Ik weet het wel: de Javaan geeft niet veel om een menschen-
leven.’170 Al merkte hij erbij op dat er ook in Nederland misdaad bestond, tel-
kens weer kwam hij terug op de misdadige aard van de Javaanse bevolking. 
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Zo had hij gehoord van een vrouw die vanwege een paar armbandjes een kind 
had omgebracht. Ze zou als eerste vrouw in Indië worden opgehangen, maar 
kreeg op het laatste moment gratie.171 Ook vernam hij dat in Semarang een 
baboe een Nederlandse zuigeling arsenicum had toegediend; het kindje had 
het ternauwernood overleefd.172 In Atjeh, waar inmiddels al jarenlang strijd 
geleverd werd tegen een ‘onbeschaafde’ vijand, werd in 1879 een Nederlands 
zieken- en gewondentransport overvallen, met acht doden en 26 gewonden 
tot gevolg. Dat ‘vroeg’ om hard ingrijpen. Er moesten ‘afdoende maatregelen’ 

38.  ‘Inlandse vrouw met haar kind’, tekening door Dirk Beets, 1880.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, KITLV 35804.
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genomen worden om de oorlog tot een goed einde te brengen: ‘Ons krediet als 
koloniale mogendheid is er mee gemoeid.’173

Javanen maakten ook regelmatig amok. In 1879 stak een Buginees verblind 
door razernij in Surabaya drie militairen overhoop.174 En zes jaar later be-
schreef hij hoe iemand in het stadsdeel Meester Cornelis in Batavia mataglap 
was geworden en zes personen, onder wie vrouwen en kinderen, zwaar ver-
wond had. Zelf kon de amokmaker ‘niet dan half aan stukken gehakt’ worden 
overmeesterd.175 Dirk stelde de Javaan dus voor als irrationeel en potentieel 
gevaarlijk, als een hond die onverwacht kon bijten.

Ten slotte, zo beklemtoonde Dirk in zijn brieven, waren Javanen uiterst 
dief achtig. Men moest voortdurend op zijn hoede zijn om niet beroofd te wor-
den, waarvoor ze zelfs goena goena gebruikten:

39.  Dirk Beets in 1903, twee jaar na terugkeer uit Indië.  
Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie G32:1.
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Men weet u een slaapmiddel toe te dienen; eene Buitenzorgsche familie 
van mijn kennis had er wat veel van binnen gekregen, en had juist ge-
daan met braken en was dus wakker, toen de poging tot inbraak gedaan 
werd maar natuurlijk mislukte. Of wel men bedwelmt u door den rook 
van zekere kruiden, die door de reten der jalouzieën van uwe slaapkamer 
wordt binnengeblazen. Een boekbinder alhier heeft een paar maanden 
geleden, naar men zegt, onder een dergelijken geheimzinnigen invloed, 
helder van geest, maar machteloos van lichaam, in zijn bed moeten aan-
zien, dat zijn geldtrommel geledigd werd.176

Dirks ‘arme buurvrouw’ kon hier eveneens over meepraten. Ze had (door een 
slaapmiddel?) drie uur lang onbeweeglijk in bed gelegen, terwijl enkele die-
ven in haar slaapkamer en in andere vertrekken de kasten openbraken. Geluk-
kig waren haar juwelen goed verstopt en gingen de inbrekers er slechts met 
wat bankbiljetten vandoor. Spottend merkte hij op: ‘Maar welk een nacht! Hè 
dames, hoe griezelig!’17739

De beschavingsmissie
Uiteindelijk was Dirk echter een optimist. Hij geloofde dat indien er geïnves-
teerd zou worden in onderwijs voor de Javanen, dergelijke problemen in de 
toekomst konden worden opgelost. In 1885 merkte hij op dat er nu veel ‘in-
landers’ waren die konden lezen, zelfs Nederlands. Daarmee gaf hij er blijk 
van te geloven in de idealen van de ‘ethische’ politiek, die juist in deze jaren 
begon op te komen. Die was niet alleen gericht op exploitatie van de kolonie, 
maar ook op de belangen van de inheemse bevolking. In 1899 publiceerde 
Conrad Theodor van Deventer in De Gids het artikel ‘Een eereschuld’, waarin 
hij zijn landgenoten op hun verplichtingen ten aanzien van de kolonie wees. 
Dat leidde ertoe dat zij gingen investeren in onderwijs, gezondheidszorg en 
infrastructuur. Ook in Dirks brieven vindt men daar sporen van terug. De Ja-
vaan moest ontwikkeld worden, maar het kon nog lang duren voordat dit ef-
fect zou hebben en de situatie zou verbeteren. Dirk haalde een kennis aan die 
over de sultan van Deli opmerkte dat het onmogelijk was hem de ‘zegeningen 
van eene Westersche beschaving’ aan het verstand te brengen: ‘Als zijn klein-
kinderen het begrijpen, zal het al heel mooi zijn.’ Dirk stemde hiermee in:
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Laat ons dan toch vooral de Indische baten hoe langer zoo meer – want 
het bestaande is in vergelijking met de behoeften slechts een kleinigheid 
– aan Indische sporen, Indische havens, Indische irrigatiewerken – in 
één woord, aan Indische behoeften besteden. Wanneer dan de straks be-
doelde kleinkinderen deze weldaden spoedig niet meer zullen kunnen 
missen, zullen de voortgang der beschaving en onze vestiging in deze 
gewesten voor het eerst op een waarlijk duur zamen grondslag gevestigd 
zijn, op dien namelijk van het geoorloofde eigenbelang.178

Besluit
In de brieven aan zijn vader repte Dirk met geen woord over de inheemse be-
volking. Dirks opvattingen waren niet uniek – hij dacht als een doorsnee Ne-
derlander – maar ze zijn daarom niet minder belangrijk, juist omdat dit soort 
denkbeelden in de huidige tijd nog altijd een rol spelen. Voor Dirk (en zijn va-
der) was het vanzelfsprekend dat hij naar Indië kon gaan om er iets te halen. In 
1875 vertrok hij naar de kolonie, omdat hij in Nederland niet genoeg verdien-
de. Hoewel hij zelf niet tevreden was over zijn carrière, behoorde hij in Indië 
al spoedig tot de toplaag van de koloniale samenleving. Net als zoveel andere 
Nederlanders stond hij er geen moment bij stil dat hij met zijn handelswijze de 
Javaan benadeelde; Dirk kon zich niet in hen verplaatsen. De inheemse bevol-
king was voor hem niet veel meer dan een reservoir aan arbeidskrachten. Hij 
maakte zich er evenmin druk om dat hij als een rijk man terug naar Nederland 
vertrok, in een villa in Zeist ging wonen en voor een fortuin aan objecten mee-
nam uit Indië.

We hebben gezien dat Dirk in zijn gepubliceerde brieven bepaald niet posi-
tief over inheemse bevolkingsgroepen oordeelde. Meermalen zet hij ze weg als 
‘anders’ en ‘minder’. Door dit proces van othering suggereerde hij dat ze dichter 
bij de dieren stonden: ze waren onberekenbaar, wreed en gevaarlijk. Datzelfde 
gold in iets mindere mate voor (sommige) Indo-Europeanen, bij wie immers 
ook inheems bloed in de aderen stroomde. Dergelijke racistische opvattingen, 
die de basis vormden van het ook nu nog invloedrijke ‘culturele archief’, vorm-
den een legitimering voor de koloniale aanwezigheid van de Nederlanders. Die 
moesten immers ‘beschaving’ brengen en het goede voorbeeld geven door hun 
superioriteit uit te dragen. Dirk geloofde in het belang van beter onderwijs en 
was daarmee aangestoken door de idealen van de ethische politiek. Dat mocht 
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vooruitstrevend zijn, maar Javanen en andere inheemse bevolkingsgroepen 
krijgen in Dirks particuliere en gepubliceerde brieven zelf geen stem. 

In zijn eentje staat Dirk symbool voor de succesvolle koloniale uitbuiting. 
Net als de meeste andere Nederlanders was hij trots op zijn eigen land en zag 
hij niet in wat zijn handelen in ‘de Oost’ betekende. Bekend zijn de dichtregels 
van zijn vader uit 1861, waarin deze het gevoel van de hele natie vertolkte: 

Dankt allen God en weest verblijd,
Omdat gij Nederlanders zijt!
Dien naam, die Eer, dien Zegen,
Hebt gij van Hem verkregen.17940.

Beets verheerlijkte het Nederlanderschap en loofde de Hollandse natie, die vrij 
was van dwingelandij en niet bedreigd werd door vijanden of roofzucht. Ne-
derland noemde hij een fonkelende ster in de duisternis, die het pad der eer 
bescheen – een gidsland en een voorbeeld voor andere landen.180 Hier zien 
we het Nederlandse zelfbeeld in optima forma: de Nederlandse onschuld.181 
Dat Indonesië ondertussen met geweld werd gekoloniseerd, onderdrukt en 
geplunderd – en dat Nederland dus zélf de dwingeland was – besefte Beets 
niet. Dat was een blinde vlek voor hem, net zoals veel imperial durabilities dat 
nog altijd zijn voor veel Nederlanders.182 

Het is een eyeopener om te zien dat de beroemde schrijver Nicolaas Beets 
door en door koloniaal was, zonder dat hij dit zelf ooit onder woorden bracht. 
De Beetscollectie bevat desondanks een grote voorraad aan koloniale opvat-
tingen. Met het oog op de Nederlandse Vergangenheitsbewältigung is het be-
langrijk om dit soort schrijversarchieven (tegendraads) te lezen.

Daarnaast is het natuurlijk ook nodig om onderzoek te doen naar niet- 
westerse visies op het Nederlandse koloniale verleden. Gelukkig liggen er in 
de Leidse Asian Library nog veel onbekende bronnen die een ander perspec-
tief bevatten. In mijn NWO Vidi-project Voicing the Colony. Travel ers in the Dutch 
East Indies 18001945 (2020-2025), waarin ik samenwerk met  Judith Bosnak en 
Nick Tomberge, bestuderen we de komende jaren daarom ook Indonesische 
bronnen, om op die manier een counternarrative te presenteren over het Ne-
derlandse koloniale verleden. Hoewel Javaanse edellieden – want dat waren 
het meestal – in hun teksten voor een deel de beeldvorming van de Neder-
landers overnamen, hadden zij, hoe kan het ook anders, meer oog voor de 
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40.  Tekening van een borstbeeld van Nicolaas Beets, gepubliceerd in  
De Nederlandsche Spectator, 1903, naar aanleiding van het overlijden  

van de schrijver. Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie B22.
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 Javanen, hun gebruiken en cultuur. Deze stonden weliswaar in hiërarchie 
onder hen, maar werden beslist niet als afwezig gerepresenteerd. Onderzoek 
naar dit soort perspectieven is cruciaal om de eenzijdig Nederlandse blik op het 
koloniale verleden bij te stellen. Daarvoor is het wel nood zakelijk dat historici 
en letterkundigen, meer dan nu gebeurt, de samenwerking zoeken met Indo-
nesiërs en met andere disciplines, zoals de Indonesianistiek.
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gelijk heeft gemaakt, en aan Kasper van Ommen, coördinator van het Scaliger 
Instituut en conservator westerse gedrukte werken. Ik verheug me op onze sa-
menwerking, en dat geldt ook de andere conservatoren van de UB Leiden. 

Het is een mooie academische traditie om hier degenen te noemen die een rol 
hebben gespeeld in mijn ontwikkeling. Zonder mijn leraar Nederlands Noud 
Scheepers (1939-2018), zelf oud-soldaat in Indië,183 die mij op het Bernar-
dinuscollege in Heerlen enthousiast maakte voor de literatuur, zou ik nooit 
 Nederlands zijn gaan studeren. Hij raadde me aan om voor Leiden te kiezen. 
Voor dat advies ben ik hem nog altijd dankbaar. Ik zie hem hier nog zitten, 
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toen ik in deze zaal tien jaar geleden mijn proefschrift verdedigde. Hij las en 
corrigeerde al mijn teksten. Het spijt me zeer dat hij er niet meer bij kan zijn.

Als eerstejaars student werd ik gegrepen door de colleges van Ton Anbeek, 
Eep Francken en Peter van Zonneveld en later door die van Jaap Goedegebuure. 
Hun liefde voor de literatuur spatte ervan af. Alle vier stelden zij de tekst cen-
traal en leerden ze hun studenten kritisch lezen. Peter van Zonneveld droeg 
zijn fascinatie voor de negentiende eeuw op mij over en liet mij steeds (en nog 
altijd, ook wat Indië betreft) gul delen in zijn kennis. Met zijn literaire wan-
delingen bracht hij de sensatie van het verleden steeds dichtbij. Dankzij hem 
kan ik nooit meer langs de goudenregen bij de ingang van de hortus botanicus 
lopen zonder me te realiseren dat die ouder is dan de VOC. Ik was dan ook heel 
blij dat ik met Peter als copromotor en Jaap Goedegebuure als promotor in Lei-
den mijn proefschrift mocht schrijven. Zij weten hoezeer ik door hen gevormd 
ben en dat ik in veel van wat ik doe, schatplichtig ben aan hen.

Aan Olf Praamstra, die mij introduceerde in de wondere wereld van de In-
dische letteren en mij op het pad heeft gezet van de postkoloniale literatuur-
benadering, ben ik eveneens veel dank verschuldigd. Ik vond het inspirerend 
om samen met hem mastercolleges over reisliteratuur te geven en leer nog 
steeds veel van hem. Het is een voorrecht om ook nu nog met hem samen te 
werken. Dat geldt ook voor Lotte Jensen, mijn partner in crime en vriendin in 
de negentiende-eeuwse letterkundestudie. Met niemand is het zo fijn boeken 
maken als met haar. Collegialiteit en vriendschap ondervind ik ook van Coen 
van ’t Veer en Esther Op de Beek, met wie ik met groot plezier aan verschillende 
boekprojecten samenwerk.

Mijn collega’s van de bacheloropleiding Dutch Studies/Nederlandkunde, 
waarvan ik sinds 2015 voorzitter ben, wil ik op deze plaats eveneens afzonder-
lijk noemen: Myra Arends, Johanneke Caspers, Liesbet Winkelmolen en Irena 
Zagar. De opleiding Dutch Studies werd in 1986 door Jan de Vries opgericht om 
buitenlandse studenten op te leiden in de Nederlandse taal en cultuur. Dat is 
nog altijd het geval. Terwijl de ‘verengelsing’ oprukt, komen jaar in jaar uit stu-
denten van over de hele wereld naar Leiden om Nederlands te leren. Ik hoop dat 
we die positie als centrum van de internationale neerlandistiek de komende 
jaren verder kunnen uitbouwen, met hulp van Sjef Barbiers, met wie ik in het 
opleidingsbestuur van de drie opleidingen Neerlandistiek de afgelopen jaren 
zo prettig samenwerk. 



het land van ‘oosterzonnegloed’

61

Behalve de al genoemde collega’s wil ik hier mijn overige letterkundecollega’s 
noemen: Wim van Anrooij, Bram Ieven, Ton van Kalmthout, Olga van Mari-
on, Aafje de Roest, Tim Vergeer en Geert Warnar. Ik hoop dat we samen mooie 
dingen blijven doen. De neerlandistiek is een prachtig vakgebied, een soort 
land van ‘Oosterzonnegloed’, om Nicolaas Beets nog een keer aan te halen. 
Het besef dat ze een bijzondere, beschermde status verdient, lijkt inmiddels 
zelfs in Den Haag te zijn doorgedrongen. Er wordt echter nog wel eens verge-
ten dat de neerlandistiek ook buiten Nederland en Vlaanderen een belangrijke 
rol speelt. Op meer dan tweehonderd plaatsen in de wereld wordt Nederlands 
op universitair niveau gedoceerd. De afgelopen jaren was ik te gast in Berlijn, 
Boedapest, Jakarta, Nagasaki, Poznan, Wrocław en Zürich. 

Het wordt tijd dat ook de internationale neerlandistiek in Nederland met 
kracht ondersteund wordt, want de opleiding Dutch Studies vormt een be-
langrijke schakel in de contacten met buitenlandse universiteiten en levert 
ambassadeurs af van de Nederlandse taal en cultuur. Dat studenten van 
buiten de Europese Unie en dan vooral de Indonesische studenten die naar 
Leiden willen komen voor een bachelor of master nog altijd het hoge instel-
lingstarief moeten betalen, is – zeker met het oog op ons koloniale verleden 
– te beschouwen als een daad van eenvoudige onrechtvaardigheid.

Wetenschap bedrijven is prachtig, maar er is iets wat nog veel belangrijker 
is: familie. Dirk Beets en andere Indiëgangers die hun dierbaren in het va-
derland achterlieten, hebben dat aan den lijve ondervonden. Uit zijn brieven 
blijkt hoe erg hij zijn vader en andere familieleden miste. Ik ben blij dat mijn 
ouders Jo en Gemmy geen elfduizend kilometer bij mij vandaan wonen, maar 
‘slechts’ tweehonderdvijftig. Zij hebben me altijd liefdevol aangemoedigd om 
mijn passies te volgen en me alle kansen gegeven die ze zelf nooit hebben 
gekregen. In Bocholtz, in Zuid-Limburg, is het altijd goed. Mijn broertje Ste-
ven is ook belangrijk voor me, al zien we elkaar minder vaak dan we zouden 
willen.

In Batavia vond Dirk Beets met zijn Clara een nieuw thuis. Ik hoefde niet 
helemaal naar Indië te reizen om met de vrouw te trouwen die ik zeventien 
jaar geleden hier in Leiden ontmoette. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik elke dag 
thuis mag komen bij Jolien en onze twee jongens, Julius en Simon.

Ik heb gezegd.
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Mijnen kinderen te Batavia

Voert golven, wind, en stroom! eens Vaders groet,
Uit Noordschen mist naar Oosterzonnegloed,
Op ’t koopren feest, mijn kindren te gemoet,
 En doet hen weten
Dat in mijn borst nog klopt hetzelfde hart,
Meelevende in hetgeen verheugt of smart,
Oud hart, dat nog wel menig jonger tart
 In ’t niet vergeten.

Mijn jaren klimmen en mijn leeftijd slijt.
Toch spoort mij de oude lust tot de oude vlijt;
Veel spaart mij God, waaraan zoo menig lijdt
 En weg moet kwijnen;
Geen zegen faalt; geen aardsch, geen hemelsch goed;
De lieve jongen, dien gij missen moet,
Maakt mij des levens avond dubbel zoet,
 Met al de mijnen.
 
Maar gij zijt ver, en blijft het. Wederzien,
Voor u en mij, rust op een zwak ‘Misschien!’....
Wat nood? indien de Algoede, wien ik dien,
 Slechts u blijft sparen;
Blijft sparen en bewaren bij ’t genot
Van ’t heilig zoet van uw vereenigd lot,
Tot ge ook uw kind, als gij gespaard door God,
 Met dank in ’t hart in ’t open oog moogt staren.
 
Nicolaas Beets, maart 188941.
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41.  Handschrift van het gedicht ‘Mijnen kinderen in Batavia’ (1889), opgedragen aan  

‘Aan Dirk en Clara’. Universitaire Bibliotheken Leiden, Beetscollectie D20.
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