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Tekst in context
Onder redactie van Yra van Dijk en Hubert Slings
Redactie voor dit deel: Rick Honings en Olf Praamstra, met medewerking van
Christina Dewi Elbers en Christina Suprihatin †

De reeks Tekst in Context is ontwikkeld voor gebruik in de Tweede Fase. Met be-
hulp van aanpassingen in de dosering en docering is de reeks op tal van manieren
inzetbaar: zowel voor havo / als voor vwo //, zowel voor klassikale behan-
deling  als voor zelfstudie, zowel voor integrale bestudering als voor gedeeltelijk
gebruik, zowel voor een vrijblijvende kennismaking als voor toetsing met behulp
van vragen en opdrachten op verschillende niveaus (waarbij toegewerkt wordt
naar de kerndoelen zoals geformuleerd door de Vakontwikkelgroep 
Nederlands).

Louis Couperus, De stille kracht is het vijftiende deel in de reeks Tekst in Context.
Eerder verschenen:
. Karel en Elegast (samenstelling Hubert Slings)
. Jacob van Maerlant (samenstelling Ingrid Biesheuvel en Frits van Oostrom)
. Reinaert de vos (samenstelling Hubert Slings) 
.Wilhelmus en de anderen (samenstelling Lia van Gemert e.a.)
. Verhalen over verre landen (samenstelling Karel Bostoen)
.Warenar (samenstelling Lia van Gemert en Marijke Meijer Drees)
.Walewein (samenstelling Petra Barendregt, Noor Bloem en John Verbeek)
. Faust (samenstelling Jef Jacobs, Vincent Laarhoven, Ad van der Logt en Myra
Nijhof )

. Max Havelaar (samenstelling Peter van Zonneveld, m.m.v. Helene Hermans
en Christianne Lemckert)

. Sara B., een rebelse vrouw uit de Verlichting (samenstelling Marleen de Vries, Ka-
rel Bostoen en Lia van Gemert, m.m.v. Rianne Bos en Arien op ’t Land)

. Vondels Joseph, een bijbelse tragedie (samenstelling Lia van Gemert, Sabine Mul-
ler, Marijke de Vos en Roland de Bonth)

. Hildebrand, Camera Obscura (samenstelling Rick Honings en Peter van Zon-
neveld, m.m.v. Özlem Gölpunar)

. G.A. Bredero, Spaanse Brabander (samenstelling Jeroen Jansen, Saar Postma en
Marijke de Vos)

. De stille plantage (samenstelling Henna Goudzand Nahar en Michiel van
Kempen)



Louis Couperus, De stille kracht

Docentenhandleiding
Uitwerking van de opdrachten

Samengesteld door
Rick Honings, Olf Praamstra en Coen van ’t  Veer

Amsterdam University Press


TEKST IN CONTEXT 15



Lay-out: Adriaan de Jonge, Amsterdam
Ontwerp omslag: Kok Korpershoek, 
Amsterdam
Omslagafbeelding: Landschap bij maneschijn
in de omstreken van Sumedang (Preanger
Regentschappen), , J.C. Greive naar 
A. Salm. Collectie Universiteitsbibliotheek
Leiden,  

     

-     

 

© R. Honings en O. Praamstra / Amsterdam
University Press 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze
uitgave is toegestaan op grond van artikel B
Auteurswet  jº het Besluit van  juni
, Stb. , zoals gewijzigd bij het Besluit
van  augustus , Stb.  en artikel 

Auteurswet , dient men de daarvoor wet-
telijk verschuldigde vergoedingen te voldoen
aan de Stichting Reprorecht (Postbus ,
 KB Hoofddorp). Voor het overnemen
van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemle-
zingen, readers en andere compilatiewerken
(artikel Auteurswet ) dient men zich
tot de uitgever te wenden.
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De stille kracht van Louis Couperus is
een klassieker in de Nederlandse letter-
kunde. Na de verschijning in 
werd het boek tientallen keren her-
drukt en het is nog steeds in de boek-
handel te koop. Ook internationaal
heeft het de aandacht getrokken: er ver-
schenen vertalingen in meer dan vijf-
tien talen, zoals het Engels, Duits,
Frans, Spaans, Deens, Noors, Zweeds,
Fins, Russisch, Turks, Chinees, Viet-
namees, Indonesisch en Arabisch. We-
reldwijd trok het de aandacht van criti-
ci en wetenschappers, tot de dag van
vandaag. Dat heeft alles te maken met
het thema van het boek, waarin het
Nederlandse kolonialisme en de krach-
ten die het bedreigen centraal staan. In
Engelstalige reisgidsen voor Indonesië
wordt De stille kracht aanbevolen, om-
dat het als geen ander boek aantoont
dat de Nederlandse aanwezigheid in de
archipel gedoemd was te verdwijnen.
Couperus liet in deze roman zien dat
het einde van het kolonialisme onver-
mijdelijk was. Dat inzicht en de manier
waarop hij het heeft uitgebeeld maken
hem een groot schrijver.
Evenals Multatuli’s Max Havelaar

(), dat als deel  in deze reeks is ver-
schenen, is De stille kracht een Indische
roman. Literatuur die zich afspeelt in
Nederlands-Indië vormt een genre op
zich, dat wordt aangeduid met de naam
‘Nederlands-Indische literatuur’. Het
gaat hierbij om proza, poëzie en toneel,
om jeugdlectuur en om werk voor vol-

wassenen. Een deel van de Nederlands-
Indische literatuur is geschreven in de
koloniale tijd, maar ook na de onder-
gang van de kolonie en het ontstaan van
de onafhankelijke Republiek Indonesië
bleef het een geliefd onderwerp. Een
recent voorbeeld is de bestseller Lichter
dan ik () van Dido Michielsen, een
roman die zich afspeelt in de negen-
tiende eeuw en die het tragische levens-
verhaal van een Javaanse njai (‘huis-
houdster’ annex minnares) vertelt.

De stille kracht geldt als een hoogte-
punt in de Nederlands-Indische litera-
tuur. Het is niet alleen een spannend
verhaal met thrillerachtige elementen
en incesteuze liefdesaffaires, maar in
feite zit alles wat in een Indische roman
aan de orde kan komen erin: de over-
weldigende natuur, de ontmoeting met
de niet-witte ‘ander’, de inheemse tra-
dities en gebruiken (zoals zwarte ma-
gie), de botsing tussen ‘Oost’ en
‘West’, de dreiging van de islam, de in-
gewikkelde positie van ‘gemengdbloe-
digen’ of Indo-Europeanen, het on-
miskenbare racisme en de uitbuiting
van de bevolking. In deze roman geeft
Couperus een indringend maar ook
confronterend beeld van het leven in
Nederlands-Indië rond .

Doelgroep en beginsituatie
De uitgave van De stille kracht in de
reeks ‘Tekst in context’ is bestemd
voor leerlingen van de bovenbouw van
havo en vwo. Dit boek sluit aan bij de
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nog steeds groeiende belangstelling
voor de geschiedenis van het Neder-
landse kolonialisme en in het bijzonder
Nederlands-Indië. In feite is Indië in
Nederland altijd een actueel onder-
werp geweest. Bijna elke Nederlander
heeft wel een (soms ver) familielid dat
een band heeft met de voormalige ko-
lonie in ‘de Oost’. Na de dekolonisatie
kwamen ongeveer driehonderddui-
zend Indische Nederlanders en bijna
dertienduizend Molukkers naar Ne-
derland. Vanaf de jaren zeventig lieten
de kinderen van deze migranten zich
steeds nadrukkelijker horen. Zij zijn
verantwoordelijk voor een nieuwe tak
van de Indische letteren, de literatuur
van de tweede generatie Indische en
Molukse Nederlanders en in dat op-
zicht vergelijkbaar met de migrantenli-
teratuur van de latere Turkse en Ma-
rokkaanse Nederlanders.
De beginsituatie van de leerlingen

zal verschillen. Leerlingen met een In-
dische en Molukse achtergrond weten
uiteraard meer van deze geschiedenis
dan klasgenoten zonder of met een an-
dere migratieachtergrond. Ook de ma-
nier waarop de geschiedenis van het
Nederlandse koloniale verleden in het
basis- en middelbaar onderwijs is be-
handeld, zorgt voor verschillen in de
beginsituatie.
Daarnaast kunnen (jeugd)boeken

van invloed zijn geweest op de kennis
van de Nederlandse koloniale geschie-
denis. Recente boeken voor een jeug-
dig publiek over Nederlands-Indië zijn
Land in zicht, Nederlanders op ontdek-
kingsreis () van Vibeke Roeper,
Kamp in de jungle () van Joyce
Pool,Weg uit Indië, het grote avontuur van
Hans en Sonja () van Hans Ver-

voort en Dwars door de storm () van
Martine Letterie en Karlijn Stoffels.
Een overzicht van oudere jeugdboe-
ken vindt men in de geannoteerde bi-
bliografie van Dorothée Buur uit
: Indische jeugdliteratuur. Ook zijn
er stripboeken die zich in Indië afspe-
len, zoals de albums van Peter van
Dongen en twee delen in de Suske en
Wiske-reeks.
Het is aan de docent om vast te stel-

len hoeveel kennis de leerlingen hebben
van de geschiedenis van Nederlands-
Indië. In een klassengesprek kan hij het
verschil in voorkennis gelijktrekken.

Tekstmateriaal
Van De stille kracht zijn tientallen her-
drukken verschenen, in gebonden ver-
sies, als pocket en als paperback. In
 verscheen een wetenschappelijke
leeseditie van de roman, waarvoor de
eerste druk uit  als basistekst heeft
gediend. De tekst van de eerste druk
zelf – jammer genoeg niet die van de
leeseditie uit  – is te vinden in de
Digitale Bibliotheek voor de Neder-
landse Letteren (DBNL). Gelukkig be-
staan er geen belangrijke inhoudelijke
verschillen tussen deze uitgave en die
van .
De stijl van Louis Couperus kan

voor de tegenwoordige lezer soms ver-
ouderd overkomen. Wij hebben er in
de paragraaf over de context van de ro-
man een hoofdstukje aan gewijd. Ken-
merkend voor die stijl zijn het zoge-
naamde ‘schilderen met woorden’ en
opmerkelijke zinsconstructies. In deze
uitgave zijn de stijl en spelling gemo-
derniseerd, maar zoveel mogelijk met
behoud van het oorspronkelijke karak-
ter van de taal van Couperus. Dat
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houdt in dat we zijn afwijkende zins-
structuren, hoofdlettergebruik en het
schilderen met woorden meestal heb-
ben gehandhaafd.
Wij volgen in deze uitgave niet de

opbouw in hoofdstukken van Coupe-
rus zelf. Het verhaal wordt hier gepre-
senteerd aan de hand van fragmenten.
Deze fragmenten – in feite nieuwe
hoofdstukken – zijn genummerd van 
tot en met  en voorzien van titels.
Ze worden geïntroduceerd met be-
hulp van verbindende tekstjes.
Zoals in de opzet van deze reeks ge-

bruikelijk is, wordt het verhaal afgewis-
seld door kaderteksten met achtergrond-
informatie. In de hoofdstukken over
de context van de roman gaan we in op
de literair-historische achtergrond en
de betekenis en receptie van het boek.
Moeilijke woorden zijn in de tekst met
een asterisk (*) aangegeven en worden
achterin het boek in een verklarende
woordenlijst toegelicht.

Doelstellingen
In de eerste plaats wordt ernaar ge-
streefd te voldoen aan de doelstelling
van de reeks, dat wil zeggen: leerlin-
gen kennis laten maken met de klassie-
ken uit de Nederlandse literatuur, met
waar nodig annotaties en toelichtin-
gen met betrekking tot de historische
context. In dit verband wijzen we ook
nadrukkelijk op de illustraties, die leer-
lingen in staat stellen zich een betere
voorstelling te maken van wat er in het
boek beschreven wordt.

Historisch besef
In de kaderteksten gaan wij uitgebreid
in op de geschiedenis van Nederlands-
Indië. Nederland is als koloniale macht

driehonderd jaar in Indonesië aanwe-
zig geweest. Dat heeft in beide landen
sporen nagelaten, om te beginnen in
de woordenschat. In het Nederlands
gebruiken wij woorden als ‘pienter’ en
‘amper’ zonder te beseffen dat die aan
het Indonesisch zijn ontleend, terwijl
het Indonesisch ongeveer vijfduizend
Nederlandse leenwoorden telt. Ook
zijn Indonesische gerechten zoals ‘nasi
goreng’ en ‘saté’ in brede kring inge-
burgerd.
Als koloniale macht heeft Nederland

een beslissende rol gespeeld in de ont-
wikkeling van de Indonesisch samenle-
ving. De grenzen van de tegenwoordi-
ge republiek Indonesië zijn het gevolg
van de Nederlandse koloniale expansie.
Ook in het onderwijs, de rechtspraak
en het bestuur laat de koloniale erfenis
zich nog altijd gelden.
Nederland en Indonesië zijn op

meerdere wijzen cultureel met elkaar
verknoopt. Beide landen oefenen we-
derzijds invloed op elkaar uit in de beel-
dende kunst, architectuur, muziek, film
en literatuur. Na de bloedige onafhan-
kelijkheidsstrijd tussen  en  –
waarvan de verwerking in Nederland
nog steeds niet is voltooid – kwamen,
zoals gezegd, grote aantallen migranten
naar Nederland. Zij blijven zich bewust
van hun ‘land van herkomst’  en ko-
men bijeen in sociaal-culturele samen-
komsten en soms ook – denk aan de
Nederlandse Molukse gemeenschap –
politieke. Nederlands-Indië heeft een
blijvende plaats verworven in het Ne-
derlandse collectieve geheugen.

Actueel
Afgezien van de nog steeds niet afge-
ronde verwerking van het koloniale ver-
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leden, waarover telkens nieuwe studies
en tv-documentaires het licht zien,
waren de Indische Nederlanders en de
Molukkers de eerste niet-witte immi-
granten die zich na de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland vestigden. Later
zouden zij gevolgd worden door niet-
westerse immigranten uit de voormali-
ge koloniën in ‘de West’ (Suriname en
de Nederlandse Antillen) en uit met
name Turkije en Marokko. Veel van
de problemen die de migranten uit de
Indische archipel ondervonden, zijn
herkenbaar voor de latere groepen.

Postkoloniaal
De koloniale literatuur uit Nederlands-
Indië kreeg een opvolger in de vorm
van de postkoloniale literatuur van de
tweede generatie, van de kinderen van
de Indische Nederlanders en de Moluk-
kers. Zij keken anders naar en oordeel-
den kritischer over het koloniale verle-
den dan hun ouders. Het leidde ook tot
een nieuwe benadering van de kolonia-
le letterkunde. Gestimuleerd door inter-
nationale ontwikkelingen op het gebied
van de postkoloniale studies hebben li-
teratuurwetenschappers klassieke Ne-
derlandse werken aan nieuwe analyses
onderworpen, wat leidde tot nieuwe
interpretaties. In de laatste paragraaf
van het hoofdstuk ‘Voor wie meer wil
weten’ worden enkele recente, belang-
rijke boeken op dat gebied vermeld. In
datzelfde hoofdstuk worden ook een
paar artikelen genoemd, waarin De stil-
le kracht vanuit een kritisch, postkolo-
niaal oogpunt wordt geanalyseerd.

Intertekstualiteit
Zoals hierboven al is opgemerkt komt
in De stille kracht ongeveer alles voor

wat we kennen uit andere Indische ro-
mans. Zo laat het boek zich vanwege
het conflict met de regent goed verge-
lijken met Max Havelaar. De ‘stille
kracht’ of zwarte magie is eveneens
een belangrijk thema in de populaire
roman Goena-goena () van P.A.
Daum. De positie van de Indo-Euro-
peanen en het alledaagse racisme waar
zij mee te maken hebben, komen in
veel Indische romans aan de orde, ook
in het werk van auteurs van de tweede
generatie. Omdat er zoveel voor Indi-
sche romans kenmerkende thema’s in
voorkomen (denk ook aan de rol van
de islam), is het gemakkelijk een ander
boek te vinden waarmee men De stille
kracht kan vergelijken, en waarover
met de klas een interessante discussie
aangegaan kan worden.

Literatuurgeschiedenis
De stille kracht is niet alleen een kolonia-
le roman maar heeft ook deel aan ont-
wikkelingen in de (Nederlandse) litera-
tuurgeschiedenis als het naturalisme en
de experimenten in de literaire stijl
rond de eeuwwisseling. Wij verwijzen
in dat verband naar de twee context-
hoofdstukken die hieraan gewijd zijn.
Het boek leent zich er heel goed voor
om deze ontwikkelingen – en de sterk
wisselende waardering waaraan met
name de literaire stijl onderhevig is ge-
weest – in de klas te behandelen.

Werkvormen
De stille kracht biedt verschillende mo-
gelijkheden om met de stof te werken,
afhankelijk van de beschikbare tijd, de
belangstelling van docenten en leerlin-
gen, en de samenwerkingsmogelijkhe-
den met andere vakken. Het kan (deels)
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klassikaal behandeld worden, maar
ook kan (een deel van) de stof zelfstan-
dig of in groepjes bestudeerd, waarover
later in de klas mondeling of schriftelij-
ke gerapporteerd kan worden. De vra-
gen en opdrachten die aan de tekst zijn
toegevoegd kunnen als uitgangspunt
dienen van discussies. In overleg met
de leerlingen kan een keuze uit de op-
drachten gemaakt worden. Hetzelfde
geldt voor afspraken om samen te wer-
ken en voor de mondelinge of schrifte-
lijke verslaglegging van de antwoor-
den. Bovendien kan de docent op
grond van de tekst, de kaderteksten en
de hoofdstukken over de context ook
zelf punten van discussie inbrengen. 

Samenwerking met andere vakken
Leraren Nederlands op het havo en
vwo kunnen met hun collega’s Ge-
schiedenis de afspraak maken dat de ge-
schiedenis van Nederlands-Indië of het
koloniale verleden van Nederland be-
handeld is, voordat De stille kracht be-
sproken wordt. Er moet dan wel reke-
ning gehouden worden met het feit
dat voor de meeste leerlingen Geschie-
denis in de bovenbouw een keuzevak
is. Ook in een vak als Maatschappijleer
kan aandacht geschonken worden aan
Nederland als kolonisator en de debat-
ten die daar het gevolg van zijn. Ten
slotte kunnen vragen rond de econo-
mische, politieke en ethische grondsla-
gen van het kolonialisme tot samen-
werking leiden met vakken uit het pro-
fiel Cultuur en Maatschappij.

Beeld en digitaal materiaal
Er is een enorme hoeveelheid beeldma-
teriaal en digitale teksten voorhanden
over Nederlands-Indië, Indonesië en

het (Nederlandse) kolonialisme. Boe-
ken, teksten en websites zijn er op dat
gebied in overvloed. Hetzelfde geldt
voor foto’s, films, tv-series en tv-docu-
mentaires, die op dvd of via YouTube
gemakkelijk bereikbaar zijn.
Van De stille kracht is in  een

driedelige Nederlandse televisieserie
gemaakt, die op YouTube beschikbaar
is. Ook is het verhaal meerdere keren
bewerkt voor toneel. Recent werd het
opgevoerd door Toneelgroep Amster-
dam onder regie van Ivo van Hove.
Digitale teksten van en over De stille

kracht zijn ruimschoots aanwezig op de
DBNL, evenals teksten die betrekking
hebben op de auteur Louis Couperus
en ander werk van zijn hand.

Tot slot
De reeks ‘Tekst in Context’ is ontstaan
vanuit betrokken docenten die hun
leerlingen willen laten kennismaken
met het culturele verleden van Neder-
land. Nederlands-Indië en de (post)ko-
loniale Nederlands-Indische literatuur
zijn daar een onlosmakelijk onderdeel
van. Wij hopen dat deze uitgave aan
deze kennismaking een bijdrage levert.
Uiteraard houden wij ons aanbevolen
om ervaringen en opmerkingen van
docenten en leerlingen te ontvangen.

Uw reacties zijn van harte welkom op
het volgende adres:
Amsterdam University Press
t.a.v. Tekst in context
Nieuwe Prinsengracht 
VR Amsterdam
info@aup.nl

Rick Honings, Olf Praamstra & Coen
van ’t Veer
December 
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Vragen en opdrachten

De leerlingen vinden de antwoorden in het boek, op internet, in de omgeving of
door zaken met elkaar te combineren.

1 Proloog
A  De resident Otto van Oudijck maakt een wandeling door Laboewangi.
Hoe gedragen Javanen zich die hij onderweg tegenkomt?
Zie p. -. De Javanen die de resident tegenkomt, gedragen zich vrijwel zon-
der uitzondering onderdanig. In de tekst staat dat ze zich klein maken en ineen-
krimpen aan de rand van de weg en ‘als loophurkend voorbij’ gaan. Alleen een
enkele dessa-man, die niet weet dat hij met een belangrijke Nederlandse bestuurs-
ambtenaar te maken heeft, stelt zich minder onderdanig op, met als gevolg dat hij
door de ‘oppasser’ wordt uitgescholden. 

B  Waaruit kun je opmaken dat de resident een verheven positie inneemt ten
opzichte van de inheemse bevolking? Verwijs in je antwoord naar passages
uit de tekst.
Zie p. -. Je kunt dat bijvoorbeeld opmaken uit zijn houding: de witte koloni-
sator staat, terwijl de ongeschikte Javanen zich klein maken, neerhurken en ang-
stig kijken.
 Waarom vindt de ‘oppasser’ de Hollanders vreemd? 
Zie p. . De inheemse ‘oppasser’ begrijpt niet waarom Van Oudijck juist op dit
late uur naar de zee gaat, terwijl er ‘zeegeesten’ zijn: ‘Er zijn kaaimannen onder
het water, en iedere kaaiman is een geest.’ Maar de Hollander lijkt zich niet be-
wust te zijn van enig gevaar. 

C  Lees op de DBNL de volledige tekst van de eerste paragraaf van het eerste
hoofdstuk. Welke relatie wordt hierin gelegd tussen ‘de stille kracht’ en Van
Oudijck? 
Er zijn in deze paragraaf allerlei aanwijzingen dat er een ‘stille kracht’ sluimert,
die gevaarlijk is. Er zijn schaduwen, de volle maan staat aan de hemel en er is vrij-
wel niemand op straat. Plotseling begint het te waaien: ‘De wind was plotseling
opgestoken, de grongong blies, uit de verte waaiende aan, als iedere dag om dat
uur.’ Ook klinken er mysterieuze geluiden: ‘Over de zee naderde droefgeestig
een eentonig rhytmisch zeuren van zingen, een zeil donkerde aan als een groote
nachtvogel, en een visschersprauw met hoog opbuigende voorsteven, – met iets
van een antiek schip – gleed het kanaal in.’ Van Oudijck, de nuchtere Nederlan-
der, heeft echter geen oog voor de ‘donkere geheimzinnigheid’ die over de ‘Indi-
sche avondstad’ komt drijven: ‘Maar zijn natuur was niet om zich over te geven
aan mysterie. Hij ontkende het mysterie. Het was er niet.’ Van Oudijck is slechts
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met zijn eigen zaken bezig: hij voelt zich eenzaam en denkt na over zijn werk-
zaamheden. 

2 Léonie en Theo
A  Wie zijn Léonie en Theo en wat voor relatie hebben zij met elkaar?

Zie p. . Léonie is de tweede echtgenote van Otto van Oudijck. Ze is in Indië
geboren uit twee Europese ouders en heeft dus een witte huidskleur. Theo is Van
Oudijcks zoon uit zijn eerste huwelijk met een Indo-Europese vrouw. Theo is
dus ook van ‘gemend bloed’(gemengde afkomst).
 Wat betekent VOC en met welk doel werd deze organisatie opgericht?
Zie p. . VOC staat voor Vereenigde Oost-Indische Compagnie, de eerste Ne-
derlandse multinational. Die werd in  opgericht om handel te drijven met de
Indische archipel. 
 Wat wordt bedoeld met het ‘cultuurstelsel’?
Zie p. . Het cultuurstelsel werd in  door gouverneur-generaal Johannes
van den Bosch ingevoerd in Nederlands-Indië. Het was een soort belastingsys-
teem dat de inheemse bevolking verplichtte om een vijfde deel van de grond te
verbouwen met producten (‘cultures’) voor de Europese markt, zoals koffie en
suiker. Het gouvernement kocht die producten tegen een vaste, van tevoren be-
paalde prijs. In Europa werden ze vervolgens door Nederland met veel winst ver-
kocht.

B  Wie is Multatuli en welke boodschap droeg hij uit in zijn roman Max Ha-
velaar?
Zie p. . Multatuli is het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker (-).
Hij werd geboren in Amsterdam en reisde in  naar Indië. In werd hij as-
sistent-resident van Lebak. Vanwege een conflict met de regent kreeg hij enige
tijd later eervol ontslag. In  publiceerde hij zijn roman Max Havelaar, of De
Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, waarin hij kritiek uitte op
de toepassing van het koloniale systeem dat volgens hem zorgde voor de uitbui-
ting van de Javaanse bevolking. Zijn boek is een pamflet in de vorm van een ro-
man. Aan het slot richt hij zich tot koning Willem III: ‘Aan U durf ik met ver-
trouwen vragen of ’t uw keizerlyke wil is: […] dat daarginds Uw meer dan dertig
millioenen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in UWEN naam?’
 In het hoofdstuk ‘Léonie en Theo’ bouwt Couperus spanning op. Leg uit
hoe hij dit doet.
Zie p. -. Léonie en Theo komen samen, terwijl dat eigenlijk niet mag; het is
een verboden liefde tussen een stiefmoeder en haar stiefzoon. Vervolgens wordt
de spanning opgebouwd doordat plotseling een steen door het raam vliegt, ter-
wijl het niet duidelijk wordt wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat heeft tot ge-
volg dat Léonie bang is.

C Wat wordt er over de bediende Oerip gezegd in het verhaal? Beantwoord
die vraag door (bijvoorbeeld op de DBNL) het vervolg van hoofdstuk  te le-
zen, na de zin: ‘Ik ben bang, murmelde zij.’ 

� 14



Oerip is Leónies bediende of ‘lijfmeid’. Léonie behandelt haar goed en geeft haar
geschenken. Oerip weet ook van de geheime liefde tussen Léonie en Theo, maar
verraadt haar meesteres niet, omdat Léonie ‘nooit bromde, vrijgevig was met
voorschot, en een zekere schijnbare gemakkelijkheid had, – hoewel alles alleen
gebeurde, zooals zij het wilde’. In die laatste zin wordt de koloniale ongelijkwaar-
digheid tussen Europees en inheems beklemtoond. Léonie is niet bang voor Oe-
rip: ‘Oerip was geheel vertrouwd’. Net als Van Oudijck heeft ze echter geen idee
wat er in het hart van de bevolking omgaat.

3 Van Oudijck
A Hoe denkt Van Oudijck over ‘zijn’ residentie Laboewangi?

Zie p. . Van Oudijck denkt positief over de residentie: het is een ‘groot en be-
langrijk’ gewest, met een uitgebreide koffiecultuur, talrijke suikerfabrieken en
erfpachtpercelen. Hij is tevreden met zijn functie: ‘Dat was een genot, dat was le-
ven: een leven groots en ruim als geen ander, en waarmee in Holland geen be-
trekking en leven te vergelijken was.’
Maak een schematische weergave van de bestuursstructuur op Java en
geef aan welke personages uit het boek bij welke functies horen.
Zie p. . Schematische weergave:

Gouverneur-generaal
Hoofd van het bestuur in Nederlands-Indië en van het Binnenlands Bestuur. 
Altijd een Nederlander.

Resident
Hoofd van een residentie (bestaande uit meerdere regentschappen). 
Altijd een Nederlander.

Regent
Hoofd van een regentschap. 
Altijd een Javaan. 
De regent werd terzijde gestaan door verschillende lagere lokale bestuurders,
zoals het hoofd van een district en het hoofd van een desa (dorp).

Assistent-resident
Hoogste ambtenaar in een deel van de residentie. 
Altijd een Nederlander. 
Hij had als taak om te controleren of de regent en de andere inheemse hoof-
den wel deden wat het Nederlandse bewind van hen verlangde.

Controleur
Lagere ambtenaar in de residentie.
Altijd een Nederlander.
Hij ondersteunt het Nederlandse bestuur.
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Otto van Oudijck is de resident van Laboewangi; hij staat bovenaan in de be-
stuursstructuur, maar vanzelfsprekend onder de gouverneur-generaal. In de ro-
man heeft Van Oudijck te maken met twee inheemse regenten van verschillende
regentschappen: Soenario (regent van Laboewangi) en diens broer (die geen
naam krijgt) van Ngadjiwa. 
Wat wordt bedoeld met het begrip adat? Leg je antwoord uit.
Zie p. . De adat is het ‘inheemse gewoonterecht’: een stelsel van gewoonten,
gebruiken en gedragscodes in de inheemse cultuur dat – meestal via overlevering
– van generatie op generatie werd doorgegeven. Nederlanders in de kolonie hiel-
den vaak noodgedwongen rekening met de adat om te voorkomen dat er onrust
ontstond in een bepaald gebied.

B  In veel koloniale romans worden Europeanen als mannelijk en sterk voor-
gesteld. In hoeverre is dat hier ook het geval? Verwijs in je antwoord naar
passages in de tekst. 
Zie p. . Van Oudijck wordt in de roman voorgesteld als een toonbeeld van
mannelijkheid en Europese kracht en zelfverzekerdheid. Hij wordt beschreven
als jong, onvermoeibaar en als een uitstekende ruiter: ‘Groot en fors, tevreden
met zijn huis en zijn gezin, had hij iets prettigs van stevige mannelijke tevreden-
heid, en lachte om zijn snor de joviale trek.’ Dat contrasteert met de manier waar-
op Javanen (en ook de regent) veelal worden gerepresenteerd: als zacht, vrouwe-
lijk en weinig ondernemend (vaak zelfs lui en indolent).

4 Het zwarte gevaar
A  In de tekst worden de Chinese en de Arabische wijk aan elkaar gespie-
geld. Op welke verschillende wijzen worden beide wijken beschreven?
Zie p. . Terwijl in de Chinese wijk een sfeer hangt van ondernemingszin en
opgewektheid, met vrolijke lichtjes en kleuren, wordt de Arabische wijk voorge-
steld als somber, duister, geheimzinnig en gevaarlijk. Dat heeft alles te maken met
de islam.
 De resident maakt een toertje door de stad. In wat voor vervoersmiddel
rijdt hij? 
Zie p. . Van Oudijck maakt een tochtje in een rijtuig, getrokken door meerde-
re paarden (‘Sydneyers’) en bestuurd door een koetsier. Zie ook de afbeelding op
p. .

B Wat is het gevolg van Van Oudijcks ‘heersers- zijn overheersersnatuur’
voor de manier waarop hij de Arabische wijk ervaart? Leg je antwoord uit en
verwijs naar de tekst.
Zie p. . Van Oudijck is een typische, nuchtere westerling, die overtuigd is van
de Europese superioriteit en zich laat leiden door zijn gezonde verstand. Boven-
dien is hij erg op zichzelf en op zijn eigen beslommeringen gericht. Daardoor is
hij niet gevoelig voor ‘het sombere geheim, dat was als het naderen van een zwar-
te macht’. In tegenstelling tot de inheemse bevolking voelt hij niet dat er een stil-
le kracht is die ook hem in zijn greep kan krijgen.
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Wat wordt bedoeld met het ‘zwarte geheim’?
Zie p. . Het ‘zwarte geheim’ is de stille kracht – nauw verbonden met de islam –
die de westerling niet kan beheersen en een bedreiging vormt de Nederlandse 
kolonisator.

C  Stel je voor dat je zelf een rijtochtje maakt door de Arabische wijk die in
het boek beschreven wordt. Schrijf een alinea over het ‘zwarte geheim’ en
hoe je dat ervaart.
Zie p. . De leerling dient gebruik te maken van de elementen uit de tekst.

5 De regent
A Wie zijn de Raden-Ajoe, de Raden Adipati, de Pangéran en de Raden-Ajoe

Pangéran?
Zie p. -. De Raden-Ajoe is de vrouw van de regent Soenario, de Raden Adipa-
ti is Soenario zelf, de regent van Laboewangi, de Pangéran is de (overleden) vader
van de regent Soenario en de Raden-Ajoe Pangéran is zijn moeder, de weduwe van
de oude regent.
Hoe is de verhouding tussen Van Oudijck en de regent Soenario?
Zie p. -. Van Oudijck en Soenario hebben een moeizame verhouding. Met
de oude regent, de Pangéran, kon Van Oudijck het goed vinden, maar met diens
zoon niet. Het lukt Van Oudijck niet om hoogte van de regent te krijgen; hij
blijft voor hem een soort Javaanse pop met vreemde ogen. Op p.  blijkt wat het
effect is van Van Oudijcks woorden op de regent, nadat hij hem heeft terechtge-
wezen: hij wordt bleek en zijn ogen koken van woede.
 Zowel Van Oudijck als de regent Soenario zijn heel beleefd tegen elkaar.
Toch blijkt uit de tekst dat Soenario de Nederlander minacht. Wijs een passa-
ge aan waaruit dit blijkt.
Zie p. . Het beste blijkt dat uit de passage waarin we als lezer even een blik ge-
gund krijgen in de gedachtewereld van de regent Soenario, die aan Van Oudijck
denkt als een minderwaardige Hollander, ‘burgerman’, ‘onreine hond’ en ‘godde-
loze christen’.
Hoe deed Couperus zijn kennis op voor het schrijven van De stille kracht?
Zie p.  en -. Couperus kende Indië uit eigen ervaring. Hij werd weliswaar
in Den Haag geboren, maar zijn familie leefde al generaties lang in Indië. In ,
toen hij negen jaar was, gingen ze er weer naartoe. Zes jaar woonde hij in Bata-
via, daarna keerde hij met zijn ouders terug naar Nederland. In  reisde hij op-
nieuw naar Indië, ditmaal met zijn echtgenote Elisabeth Baud. Zijn zuster Trudy
was getrouwd met Gérard Valette, resident van Tegal op Midden-Java. Toen ze
bij hen logeerden, kreeg Valette het bericht dat hij regent zou worden van Pasu-
ruan op Oost-Java. Daar hebben Couperus en zijn vrouw ook gelogeerd en heeft
Couperus de inspiratie opgedaan voor het schrijven van De stille kracht.Zie p. 
voor de directe aanleiding om het boek te schrijven.
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B  De regent Soenario wordt in dit hoofdstuk op stereotiepe wijze beschre-
ven. Geef daarvan drie voorbeelden uit de tekst.
Zie p. -. Soenario wordt voorgesteld als een ‘wajangpop’ met ogen die ener-
zijds blijk geven van ‘moeheid’ en anderzijds van ‘extase en fanatisme’ (p. ).
Uit de beschrijving van zijn kleding blijkt dat hij erg materialistisch is (p. ).
Soenario heeft bovendien, door zijn ‘fijne gezicht’, iets vrouwelijks (p. ), wat
hem anders maakt dan de mannelijke Van Oudijck. Terwijl Van Oudijck kalm
spreekt, heeft Soenario een klagende spreektrant (p. ).

C  Zoek op internet wat een wajangvoorstelling is en bekijk er een op You-
Tube.
Het woord wajang komt van het Javaanse wayang en betekent ‘schaduw’ of
‘schim’. Een wajangspel is een traditioneel Indonesisch poppenspel met schaduw-
en lichteffecten.

6 De tafeldans
A Wat is een ‘tafeldans’?

Zie p. . Een tafeldans is, aldus de Winkler Prins-encyclopedie van , de
‘draaijende en tevens voortgaande beweging, die zich bij eene tafel vertoont,
wanneer de daaromheen gezetene of staande personen daarop hunne handen leg-
gen en door aanraking der pinken eene geslotene keten vormen’. In de negen-
tiende eeuw bestond er een grote interesse in spiritisme: het idee dat geesten van
overledenen konden communiceren met de levenden. Bij een tafeldans trachtte
men in contact te treden met een geest, die zou spreken door middel van klopge-
luiden, waarmee hij naar letters van het alfabet verwees.
 Aan het einde denkt Ida een hadji te zien. Wat is dat?
Zie p. . Een hadjiwas een Javaanse man die als pelgrim naar Mekka was ge-
weest en daarmee de hadj (pelgrimstocht) had voltooid. Onder de inheemse be-
volking stonden hadji’s hoog in aanzien. Ze waren meestal herkenbaar aan hun
witte gewaden en tulband.
Welke vormen van vermaak waren er in Indië voor de Europeaan?
Zie p. . Elke stad in Indië kende een sociëteit, waar Europeanen na gedane ar-
beid samenkwamen om een concert bij te wonen, te dansen, biljarten en drinken.
Die sociëteiten waren voor Javanen doorgaans niet toegankelijk. Verder waren er
betrekkelijk weinig vormen van amusement. Daarom werden er vaak in de huise-
lijke sfeer feestjes over en weer gegeven. In een grote stad als Batavia was er meer
vermaak.

B Hoe is het te verklaren dat de tafel beweegt? Is het volgens jou echt of be-
staat het alleen maar in de fantasie van de personages?
Zie p. . Verschillende antwoorden mogelijk. De tafel lijkt, afgaande op de be-
schrijving, echt te trillen, want alle personages zijn er getuige van.

C Op de DBNL kun je jaargangen lezen van het tijdschrift Op de grenzen van
twee werelden, dat in de kadertekst genoemd wordt. Daarin worden allerlei
spirituele ervaringen beschreven. Zoek er een die je aanspreekt en leg uit
waarom.
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Verschillende antwoorden mogelijk. Via de inhoudsopgave van de jaargangen
van de tijdschriften op de DBNL kunnen de leerlingen een indruk krijgen van de
inhoud.
 Bedenk een alternatief einde voor de tafeldansscène.
Verschillende antwoorden mogelijk. Die kunnen in de klas worden voorgelezen.
Eventueel kan een verband worden gelegd met een horrorfilm als Paranormal acti-
vity ().

7 Addy de Luce
A Waarom trekt Addy de Luce de aandacht van alle vrouwen in zijn omge-
ving?
Zie p. . Addy de Luce trekt de aandacht van alle vrouwen in zijn omgeving
vanwege zijn knappe uiterlijk. Zijn ‘gemengdbloedigheid’ – hij stamt af van een
Solose prinses en een Franse avonturier – geeft hem ‘iets verleidelijk zuidelijks,
iets Spaans – alsof in dit laatste kind de beide zo vreemde elementen van ras zich
voor het eerst harmonieus hadden gepaard’. Zijn lichaam is ‘vol kracht en mooi-
heid’, een en al ‘fysieke verleidelijkheid’, alsof hij een ‘zuiderlijke god’ was. Alle
meisjes die hem zien, worden verliefd op hem.
Hoe verhoudt Addy zich tot Doddy? Is hij van plan met haar te trouwen?
Zie p. . Doddy, de dochter van Van Oudijck, is – net als vele anderen – ‘smoor-
lijk’ verliefd op de knappe Addy. Ze wil dolgraag met hem trouwen. Hij op zijn
beurt speelt een beetje met haar, zoals hij ook met andere meisjes doet: ‘Hij
maakt haar het hof, hij zoende haar stilletjes op de mond, maar niet meer dan hij,
gedachteloos, anderen deed; hij zoende andere meisjes ook.’ Addy, de grote ‘Ver-
leider’, is niet van plan om met haar te trouwen.
Waarom zegt Theo ‘Pas op!!’ tegen Léonie?
Zie p. . Hoewel er nog niets is gebeurd tussen Léonie en Addy, merkt Theo
aan zijn stiefmoeder dat ze haar oog op Addy heeft laten vallen: Theo ziet haar
rode blos ‘en de trilling van haar oogleden’. Léonie vat Theo’s ‘Pas op!!’ op als
een waarschuwing: ‘zij voelde, dat hij haar dreigde’. Dat doet hij ook: hij is niet
van plan haar met Addy te delen.
Wat zijn Indo-Europeanen?
Zie p. . Indo-Europeanen of ‘gemengdbloedigen’ zijn kinderen uit gemengde
relaties of huwelijken van Europese kolonisten en Aziatische gekoloniseerden.
Als zij door hun Europese vader erkend werden, hoorden zij in Nederlands-Indië
voor de wet tot de Europese bevolking, als ze niet erkend werden, hadden ze de-
zelfde lage status als de inheemse bevolking.
 In Indië namen Indo-Europeanen een dubbelzinnige positie in. Leg dat uit.
Zie p. . Indo-Europeanen die door hun vader erkend werden of uit een huwe-
lijk van een Europese vader en Aziatische vrouw geboren waren, hoorden vol-
gens de wet tot de Europese bevolkingsgroep. Indo-Europeanen voelden zich
daardoor verheven boven de inheemse bevolking, maar door de ‘volbloed’ (wit-
te) Europese bevolking in Indië werden ze nooit voor vol aangezien; ze hadden
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veelvuldig te maken met discriminatie. In feite vormden Indo-Europeanen een
raciale tussenlaag. Deze positie was een voedingsbodem voor het ontstaan van
een sluimerende haat tussen deze zo verschillende maar voor de wet gelijke bevol-
kingsgroepen.

B Welke rol speelt het feit dat Addy een Indo-Europeaan is voor de manier
waarop hij in het boek wordt beschreven? 
Zie p. -. Net als in andere literaire teksten uit de koloniale tijd wordt de Indo
Addy de Luce op stereotiepe wijze gerepresenteerd. Hij wordt voorgesteld als ui-
terst verleidelijk, knap en aantrekkelijk, en als een vrouwengek. Hij geeft zich
enkel over aan de bevrediging van zijn lusten: ‘Hij plukte de liefde, waar hij ze
vond’. Maar de ‘rasvermenging’ heeft er ook voor gezorgd dat zijn verstand be-
perkt is: Addy is als ‘een mooi dier, in zijn ziel en zijn hersenen ontaard, maar ont-
aard tot niets, tot één groot niets, tot één grote leegheid’ ().
Oordeelt de verteller positief of negatief over Indo-Europeanen?
Zie p. -. De verteller oordeelt negatief over Indo-Europeanen. Addy is lui,
gemakzuchtig en enkel gericht op de bevrediging van zijn lusten, hij neemt geen
enkele verantwoordelijkheid en heeft volgens de verteller weinig verstand en
geen moreel besef. Dat hij het bed deelt met Léonie, de echtgenote van de resi-
dent, deert hem niet. De jongen heeft volgens de verteller iets dierlijks, zoals in
de tekst letterlijk wordt opgemerkt (). Hetzelfde geldt voor Theo, de Indo-
Europese zoon van Van Oudijck. Hij is lui en heeft een incestueuze relatie met
zijn stiefmoeder. Ook de andere Indo-Europeanen, zoals de eerste vrouw van Van
Oudijck, zijn dochter Doddy en si-Oudijck worden negatief gerepresenteerd.

C  In Nederlands-Indië hadden Indo-Europeanen een andere status dan de
zogenaamde Euraziaten (‘Eurasians’) in de Britse koloniën. Zoek daarover
op internet informatie op. Wie had een hogere status: de Indo-Europeaan in
Indië of de Eurasian in een Britse kolonie als India?
Zie p.  en gegevens op internet. Een Indo-Europeaan in Nederlands-Indië had
een hogere status dan een Eurasian in India. Dat kwam omdat een Indo-Europe-
aan als hij uit een wettig huwelijk geboren of door zijn Europese vader erkend
was, voor de wet gerekend werd tot de Europeanen. Een Eurasian in India daar-
entegen werd gerekend tot de inheemse bevolking. Meer informatie over dit on-
derwerp is te vinden in het boek ‘The Eurasian Question’. The Colonial Position and
Postcolonial Options of Colonial Mixed Ancestry Groups from British India, Dutch East
Indies and French Indochina Compared (Hilversum ) van Liesbeth Rosen Jacob-
son.

8 De witte hadji
A  In dit hoofdstuk verschijnt er opnieuw een hadji. Waarom hadden hadji’s
een bijzondere status in Indië en werden ze door de inheemse bevolking met
respect bejegend?
P. . Hadji’swerden met respect bejegend door de inheemse bevolking, omdat
ze op pelgrimsreis waren geweest naar Mekka, zoals elke moslim minimaal een
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keer in zijn leven zou moeten doen. In Indië was die eer slechts voor weinig mos-
lims weggelegd, omdat de reis een dure onderneming was. Met hun witte Arabi-
sche kleding en tulband hadden ze onder de bevolking een hoge, bijna heilige sta-
tus. De Nederlanders zagen de hadji’s daarentegen als een bedreiging. Om die re-
den werden ze scherp in de gaten gehouden.
Wat had de oorlog in Atjeh met de islam te maken? Leg je antwoord uit. 
P. . Atjeh, een streng islamitisch gebied in Noord-Sumatra, verzette zich tegen
de Nederlanders en weigerde zich aan het koloniale gezag te onderwerpen. Het
gevolg was een bloedige oorlog die veertig jaar zou duren. Voor de Nederlanders
was het een koloniale oorlog, maar voor de Atjeh’ers was het een jihad: een heili-
ge strijd tegen ongelovigen.

B Waarom schrikt Doddy zo erg bij het zien van een hadji? Waar is ze bang
voor?
Zie p. . Het wordt in de tekst niet geëxpliciteerd waarom Doddy schrikt bij het
zien van een hadji. Voor haar symboliseert de orthodoxe moslim een zekere drei-
ging, die ze niet goed onder woorden kan brengen. Hij is een vertegenwoordiger
van de ‘stille kracht’. Omdat zij Indo-Europees is, is ze daar niet ongevoelig voor,
in tegenstelling tot haar vader, Van Oudijck.
 Dit hoofdstuk bevat passages waarin Couperus schildert met woorden,
wat kenmerkend was voor het proza van het einde van de negentiende eeuw.
Geef daar een voorbeeld van.
Zie p. . Verschillende antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: ‘Zij schaduwden
aan onder het geplozen fluweel van de tjemara’s, en zacht, in hun witte kleren,
blankten zij aan, als het paar van liefde, dat eeuwig is, en zich altijd herhaalt, over-
al.’ In het oog springend is het poëtische taalgebruik en het overvloedig gebruik
van bijvoeglijke naamwoorden.

C  De angst voor de islam speelt een belangrijke rol in De stille kracht.Die
angst bestaat nog altijd. Vooral rechtse politici laten zich vaak kritisch uit
over de islam. Welke partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over de islam
en wat hebben zij erop tegen? Zoek informatie over hun standpunten op hun
websites.
Verschillende antwoorden mogelijk. Het zijn met name de Partij van de Vrijheid
(PVV) van Geert Wilders en Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet
die in de Tweede Kamer kritisch zijn over de islam en deze als een gevaarlijke, to-
talitaire ideologie beschouwen. Eerder publiceerde Pim Fortuyn al het boek Te-
gen de islamisering van onze cultuur, waarin hij betoogde dat de islam haaks staat op
de waarden en normen van Nederland (zoals de gelijkwaardigheid van man en
vrouw, hetero en homoseksueel, etc.)

9 Si-Oudijck
A Wie is si-Oudijck en wat is zijn verhouding tot Theo?

Zie p. -. Si-Oudijck (letterlijk vertaald ‘de jonge Oudijck’) is een – vermoe-
delijk Indo-Europese – jongeman die in een plaatselijke kampongwoont. Hij be-
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weert dat hij door Van Oudijck verwekt is bij een Javaanse njai, voordat deze met
zijn eerste vrouw trouwde.
Wat is het ‘donkere geheim’ dat Theo in dit hoofdstuk ontdekt?
Zie P. -. Theo komt er in dit hoofdstuk achter dat hij een halfbroer heeft, 
si-Oudijck – als het tenminste waar is dat zijn vader een kind heeft verwekt bij
een Javaanse vrouw. 
 Voordat hij trouwde, had Van Oudijck een njai. Wat wordt daarmee be-
doeld?
Zie p. . In Indië was het lange tijd de gewoonte dat ongetrouwde jonge Neder-
landse mannen gingen samenwonen met een inheemse vrouw. De reden daar-
voor was dat er in de negentiende eeuw nog weinig Europese vrouwen in de ko-
lonie waren. Zo’n inheemse vrouw werd een njai genoemd, een ‘huishoudster’,
maar ze was veel meer dan dat en deelde ook het bed met hem. Uit dit soort rela-
ties werden (Indo-Europese) kinderen geboren. Als die erkend werden door de
vader, kregen ze de Europese status, anders niet. Schrijver Reggie Baay, die een
boek schreef over de njai, noemt haar de Indische ‘oermoeder’. 

B Hoewel si-Oudijck en Theo allebei Indo-Europees zijn, zien ze er ver-
schillend uit. Leg dat uit op basis van de tekst. Welke gevolgen heeft dat
voor hun sociale status in Indië?
Zie p. . Theo is het kind van Van Oudijck en zijn Indo-Europese moeder.
Daardoor is hij relatief ‘blond en blank’. Si-Oudijck daarentegen is (mogelijker-
wijs) het kind van Van Oudijck en een Javaanse vrouw. Hij is daardoor een stuk
bruiner van huidskleur. Dat heeft tot gevolg dat Theo er Europees uitziet en 
si-Oudijck als een Javaan. 
Het beeld dat van si-Oudijck geschetst wordt, is negatief. Geef daarvan
drie voorbeelden uit de tekst.
Zie p. -. Si-Oudijck wordt inderdaad negatief beschreven in de roman, als
een stereotiepe ‘inlander’. Hij woont in een morsig hutje van planken en bam-
boe met een dak van palmbladeren, hij gaat om met Arabieren met wie hij schim-
mige zaken doet en spreekt een raar taaltje (‘half Hollands, gebroken, Javaans,
Maleis door elkaar’). Uit de manier waarop hij spreekt blijkt dat hij weinig ‘be-
schaving’ bezit (‘mooie vent, meidenkerel!’)
 Van Oudijck heeft vier vrouwen gehad. Welke huidskleur hadden zij en
wat zegt dat over de ontwikkeling die het hoofdpersonage heeft doorgemaakt?
Zie p.  en . Van Oudijcks eerste vrouw was een Javaanse njai, met wie hij
misschien een zoon heeft gekregen, si-Oudijck. Daarna trouwde hij met een
Indo-Europese, met wie hij twee kinderen kreeg: Theo en Doddy. Inmiddels is
hij getrouwd met Léonie, een ‘volbloed’ Europese, al is ze in Indië geboren. Sa-
men hebben ze twee kinderen, René en Ricus. Er was dus sprake van een ‘stij-
gende lijn’: Van Oudijck was er in zijn visie telkens een stap op vooruitgegaan,
van een Javaanse, via een Indo-Europese naar een Europese vrouw. Aan het ein-
de van de roman, als zijn leven mislukt is, trouwt hij voor de vierde keer, nu weer
met een Indo-Europese vrouw. Dat huwelijk is symbolisch voor zijn neergang.
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C Ook in veel andere werken uit de Nederlands-Indische literatuur komt
een njai voor, bijvoorbeeld in de roman Nummer Elf () van de schrijver
P.A Daum. Daarin wordt beschreven hoe de Nederlander George Vermey
besluit om te trouwen met het Nederlandse meisje Lena Bruce. Daarvoor
moet hij zijn njai, die Yps genoemd wordt, aan de kant zetten. Zoek op hoe
zij in het eerste hoofdstuk van Daums roman wordt voorgesteld.
De njaiYps heet voluit Ypsilanti Nesnaj; haar achternaam is het omgekeerde van
Jansen. Daaruit kunnen we afleiden dat ze het kind is van een Europese vader en
een inheemse moeder, maar niet erkend is door haar vader. Ze wordt voorgesteld
als heel knap, een ‘mooi schilderijtje’. Maar ze is ook oppervlakkig is en erg mate-
rialistisch: ‘Zij zat zo graag op die mooie divans. Zij hield zoveel van die fijne gra-
vures. Zij keek zo graag in die grote spiegels.’ Ze heeft weinig diepgang en is
vooral mooi en ‘onbezorgd’. Later in de tekst blijkt dat ze gewetenloos is en be-
reid om een moord te plegen.
 In  publiceerde Dido Michielsen de roman Lichter dan ik, die geschre-
ven is vanuit het perspectief van een njai. Zoek op internet informatie over
dit boek en leg op basis daarvan uit welk beeld er van de hoofdpersoon van
dit boek wordt gegeven.
Dido Michielsen probeert in haar roman Lichter dan ik het stereotiepe beeld van
de njai zoals dat in veel romans uit de koloniale tijd naar voren komt te ontkrach-
ten. Dat doet ze door de njai een stem te geven en haar verhaal te laten vertellen.
Deze njai blijkt een sterke vrouw te zijn die weet wat ze wil – ze is bepaald niet
dom – maar die het slachtoffer is van het koloniale systeem. Uiteindelijk wordt ze
gedwongen de kinderen die ze met haar Europese man heeft ter adoptie af te
staan en sterft ze in grote armoede in een kampong.

10 Een echte Hollander
A  In Indië is Van Oudijck een belangrijk man. In wat voor milieu is hij gebo-
ren?
Zie p. . Van Oudijck geldt in de kolonie als een prominente figuur, maar is af-
komstig uit een eenvoudige, Hollandse familie zonder geld. In zijn jeugd heeft
hij hard moeten werken. 
Wie zat er op de ‘troon van Buitenzorg’ en waarom verlangt Van Oudijck
daarnaar?
Zie p. . Op de troon van Buitenzorg zat de hoogste bestuurder van de kolonie,
de gouverneur-generaal. Buitenzorg (nu Bogor) was het bestuurscentrum van de
archipel. 

B Welke aanwijzingen zijn er in de tekst dat er barsten komen in het (huise-
lijke) geluk van Van Oudijck?
Zie p.  en . Het huiselijke geluk van Van Oudijck wordt verstoord doordat
hij sinds enige tijd brieven krijgt vol dreigementen en laster over de affaires van
zijn echtgenote Léonie: ‘Het waren beschuldigingen tegen zijn vrouw, het wa-
ren besmeuringen tegen zijn dochter. Het waren bangmakerijen, dat een kris in
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het duister mikte naar zijn leven.’ Die brieven had hij nooit serieus genomen,
maar langzaamaan begint er iets te knagen. De brieven en de ‘vijandelijkheid in
schaduw om hem heen’ maken Van Oudijck somber.
Waarom wordt over de ziel van Léonie gezegd dat die ‘verdorven’ is? 
Zie p. . Van Oudijck is zo verliefd op zijn vrouw dat hij niet ziet dat ze het niet
zo nauw neemt met de huwelijkstrouw. Haar ziel is ‘verdorven’, omdat ze met tal
van mannen affaires heeft. De suggestie wordt gewekt dat dit komt doordat ze in
Indië geboren is en nooit in Europa is geweest. Ze is een voorbeeld van iemand
die ‘verindischt’ is.
Wat vind je van de manier waarop Van Oudijck omgaat met de brieven
die hij krijgt?
Zie p.  en . Van Oudijck negeert dat hij brieven krijgt vol dreigementen,
waarschuwingen en laster over zijn vrouw, net zoals hij het bestaan van de ‘stille
kracht’ ontkent. Uiteindelijk draagt die houding in belangrijke mate bij tot zijn
ondergang.

C Waarom heet dit hoofdstuk ‘Een echte Hollander’? Leg uit en maak een
lijstje van karakteristieken die jij als ‘echt’ Nederlands beschouwt.
Zie p. . Verschillende antwoorden mogelijk. In de tekst wordt gesproken over
‘Hollandse degelijkheid, een meestal ietwat sombere en saaie levensernst van ver-
standelijke praktijk’. Van Oudijck is gematigd, niet te eerzuchtig en tevreden
met zijn leven en carrière. 

11 De stille kracht
A Hoe kijkt de Javaan volgens de verteller naar zijn Nederlandse overheer-
ser?
Zie p. -. De Javaan doet alsof hij de Nederlandse overheerser dient, alsof hij
zich neerlegt bij zijn noodlot gekoloniseerd te zijn, maar diep in zijn ziel schuilt
een sluimerende haat, een stille kracht, als een vulkaan die ieder moment kan uit-
barsten.
Wat wordt bedoeld met het ‘koloniale drama’?
Zie p. . Met het ‘koloniale drama’ wordt in de postkoloniale theorievorming
bedoeld dat koloniale romans en teksten doorgaans alleen een westers drama laten
zien. De inheemse bevolking blijft grotendeels uit het zicht en wordt in de marge
gedrongen. De lezer van koloniale romans, zoals De stille kracht, krijgt niet of nau-
welijks zicht op wat Javanen denken en voelen.
Wat hebben de dichtregels van Rudyard Kipling met het verhaal te ma-
ken?
Zie p. -. Met de dichtregels wordt bedoeld dat de kloof tussen het ‘Oosten’
en het ‘Westen’ onoverbrugbaar is en dat oosterlingen en westerlingen zoveel
van elkaar verschillen dat daadwerkelijk onderling begrip onmogelijk is. Dit is
een koloniaal frame.
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B  In dit hoofdstuk wordt het verhaal over Van Oudijck onderbroken door
een meer algemene uitweiding over ‘de Westerling’. Welke moraal krijgt de
lezer voorgeschoteld?
Zie p. -. De westerse kolonisatoren proberen het ‘Oosten’ te doorgronden
en te overheersen, maar dat is onmogelijk omdat het ‘Oosten’ zo anders is. De
oosterse krachten ondermijnen het westers gezag. Uiteindelijk zullen de Neder-
landse kolonisatoren door de ‘stille kracht’ het onderspit delven: ‘Wat is, zal niet
altijd zo blijven: het heden verdwijnt.’
Wat wordt bedoeld met ‘de stille kracht’?
Zie p. . Met de ‘stille kracht’ worden de mysterieuze, mystieke, oosterse krach-
ten bedoeld die zich onttrekken aan de rationaliteit en het koloniaal gezag onder-
mijnen, omdat Europeanen er geen macht over hebben en Javanen wel. In de
tekst wordt de ‘stille kracht’ beschreven als ‘het wezen van de stille mystiek, als
smeulend vuur in de grond en als haat en mysterie in het hart’.  

C.  Javanen krijgen nauwelijks een stem in De stille kracht: het verhaal laat
vooral een koloniaal drama zien. Schrijf zelf een scène vanuit het perspectief
van een Javaanse bediende die voor Van Oudijck werkt en die zijn mening
geeft over de resident.
Zie p. . In veel koloniale fictie blijft de inheemse bevolking grotendeels uit het
zicht. De lezer krijgt zelden of nooit inzicht in de gevoelens, gedachten, bele-
vingswereld en cultuur van de inheemse bevolking. Leerlingen moeten proberen
om zich in te leven in de Javaan die overheerst wordt door de Nederlander en
door hem in de marge wordt gedrukt. Daarin kan ook op de achtergrond smeu-
lende haat tegen de kolonisator worden benoemd.

12 De smeekbede van de Raden-Ajoe Pangéran
A. Wat wil de Raden-Ajoe Pangéran met haar smeekbede bereiken?

Zie p. -. Zij wil met haar smeekbede medelijden opwekken bij Van Oudijck
en bereiken dat haar zoon, de regent van Ngadjiwa, niet ontslagen wordt. Hij
heeft zich weliswaar misdragen, maar door het ontslag zullen hij en zijn familie
publiekelijk gezichtsverlies lijden.
Waarom is Van Oudijck onverbiddelijk?
Zie p. . Van Oudijck vindt dat hij de regent genoeg kansen heeft gegeven om
zijn gedrag ten goede te veranderen. Voor hem is de maat vol. Bovendien druist
toegeven aan haar wens in tegen zijn karakter: hij was een man ‘van overdachte
beginselen, van a priori vastgestelde logica: onveranderbaar in besluitneming,
nooit toegankelijk voor een impuls’.

B  In dit hoofdstuk wordt een tegenstelling aangebracht tussen rationeel en
irrationeel, door twee personages aan elkaar te spiegelen. Welke?
Zie p.  voor informatie over dit soort koloniale stereotypen. Resident Van Ou-
dijck staat voor het verstand, goed nadenken en logica. De Raden-Ajoe Pangéran
vertegenwoordigt het gevoel. De ratio geldt hier als typisch westers, de emotie
als typisch oosters.
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 In dit hoofdstuk wordt de moeder van de regent op stereotiepe en soms
‘dehumaniserende’ wijze beschreven. Geef daarvan drie voorbeelden uit de
tekst.
Zie p. -. De Raden-Ajoe Pangéran geeft zich over aan emoties en driften, als
was zij beheerst door een demon. Zij wordt vergeleken met een grommend dier,
met een ‘gewonde leeuwin’ op p. . Ook de vernederende wijze waarop ze zich
‘niet meer meester van smart, van wanhoop’ voor de voeten van Van Oudijck
werpt, heeft iets dierlijks.

C  Volgens sommige wetenschappers hangt de manier waarop we met niet-
witte mensen omgaan samen met de erfenis van het koloniale verleden. Glo-
ria Wekker publiceerde in  haar boek White Innocence (, vertaald als
Witte onschuld). Wat is haar stelling? Zoek daarover informatie op op inter-
net. Eventueel kun je ook met de klas de documentaire Wit is ook een kleur
van Sunny Bergman uit  kijken.
Volgens Gloria Wekker is, als gevolg van het koloniale verleden, een ‘raciale
grammatica’ ingeplant in de hoofden van de Nederlanders. In navolging van an-
dere postkoloniale wetenschappers 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 ) ophield een koloniale macht te zijn, bleven deze nog al-
tijd invloed uitoefenen op de Nederlandse samenleving, waarin niet iedereen ge-
lijke kansen krijgt, in stereotiepe bewoordingen over ‘de ander’ wordt gesproken
en ‘wit’ de norm is. Die werkelijkheid is volgens haar in strijd met het Nederland-
se zelfbeeld van een kleine maar rechtvaardige natie die ‘kleurenblind’ is. 

13 Het onderhoud met de moeder van de regent
A. Waarom gaat Van Oudijck naar de moeder van de regent toe?

Zie p. ,  en . Van Oudijck gaat naar de moeder van de regent, omdat hij
weet dat zij invloed heeft op haar zoon, de regent Soenario, die de macht bezit
om de dreigende onrust onder de bevolking te bezweren.
Waarom is Van Oudijck aan het einde van dit hoofdstuk trots op zichzelf?
Zie p. . Hij denkt (ten onrechte) dat hij met ‘tact, diplomatie en kennis van de
Javaan’ – met woorden in plaats van daden – de dreigende opstand heeft bezworen.

B  Tijdens zijn bezoek aan de moeder van de regent laat Van Oudijck zijn
glas vallen. Waarom?
Zie p. . In de tekst wordt niet expliciet beschreven waarom Van Oudijck het
glas laat vallen. Het maakt in elk geval duidelijk dat hij niet veilig is in het huis
van de regent Soenario. Hij wil er mee aantonen dat hij rekening houdt met de
mogelijkheid dat zij proberen hem te vergiftigen en dat hij op alles voorbereid is. 

C  Van Oudijck beschouwt het resultaat van dit gesprek als een triomf. Maar
hoe ervaren de regent en zijn moeder dit onderhoud? Wat is het belangrijk-
ste argument voor hen om niet in opstand te komen? Hoe groot is het ver-
schil vanuit hun perspectief tussen het bezetten en koloniseren van een land? 
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Zie p. -. Van Oudijck krijgt van de regent een wandelstok in een gele hoes,
de kleur die het gezag symboliseert. Daarmee lijken de regent en zijn moeder zijn
gezag te aanvaarden, maar uit de tekst blijkt dat zij daartoe gedwongen zijn, door-
dat Van Oudijck dreigt met geweld en ‘een ontzettende straf’. De regent en zijn
moeder weten dat ze in een openlijke opstand tegen Nederland het onderspit zul-
len delven. Wat dat aangaat staat vanuit hun perspectief de kolonisatie van hun
land gelijk met de bezetting ervan. Daarom haten zij Van Oudijck en ‘smeult’ de
weerstand van de Javanen tegen de kolonisatoren als ‘een vulkanisch vuur’, zoals
blijkt uit de laatste zinnen van p. .

14 De fancy fair
A Wat is een fancy fair en waarom wordt die georganiseerd?

Zie p. . Een fancy fair is een liefdadigheidsbazaar, een feestelijke markt, waar
producten verkocht worden voor het goede doel. Fancy fairs werden georgani-
seerd ten bate van de slachtoffers van rampen, bijvoorbeeld van een zeebeving op
de Molukken en om geld op te halen voor de bevolking van Transvaal (Zuid-
Afrika), omdat deze republiek in oorlog was met Engeland. Toen in  de Kra-
katau-vulkaan uitbarstte, met duizenden doden tot gevolg, werd er ook in Ne-
derland een fancy fair georganiseerd om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
Wat is er op de fancy fair allemaal te beleven? Geef enkele voorbeelden.
Zie p. -. In de eerste alinea van dit hoofdstuk worden enkele zaken opge-
somd, zoals:
– een serie van drie tableaux vivants uit de Artur-Sage: Viviane, en Ginevra en
Lancelot; 

– een Madoerese prauw in de vorm van een Vikingschip, waar men punch kon
drinken; 

– een Hollandse poffertjeskraam met dames verkleed als Friese boerinnen en
mannen als koksjongens; 

– een Majuba-heuvel met heren en dames in het kostuum van de Transvaalse
Boeren;

– een tombola (een loterij);
– ‘draagkeukentjes’ (met allerlei soorten eten);
– de verkoop van spulletjes, zoals ‘waaiertjes’;
– alcoholische versnaperingen.

B Waarvoor is Van Oudijck bang als hij naar de fancy fair gaat?
Zie p. . Het gerucht ging dat er tijdens de fancy fair een opstand of revolutie zou
uitbreken.
Welk beeld wordt er geschetst van de Chinezen in dit hoofdstuk?
Zie p. -. In dit hoofdstuk worden Chinezen genoemd in een opsomming
met Indo’s, Javanen en Arabieren. De Chinezen vormden een belangrijke econo-
mische macht in Nederlands-Indië, van kleine handelaren tot rijke kooplieden.
In de tekst is er sprake van schatrijke, ‘gewiekste’ Chinezen, die prachtig gekleed
zijn en met geld strooien. Sommigen hadden een fortuin verdiend door de (lega-
le) verkoop van opium (zie p. ).
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C  Als Van Oudijck naar de fancy fair gaat, wordt het volkslied ‘Wien Neêr-
landsch Bloed’ gespeeld. Beluister dit lied op YouTube en zoek de tekst er-
bij. Welk beeld van Nederland wordt in dit volkslied opgeroepen? Hoe in-
terpreteer je de regel ‘van vreemde smetten vrij’?
Zie p. . In het oude Nederlandse volkslied, oorspronkelijk geschreven door de
dichter Hendrik Tollens als inzending voor een prijsvraag, wordt een beeld ge-
schetst van Nederland als vaderlandslievend, Godvrezend en Oranjegezind. ‘Van
vreemde smetten vrij’ verwees oorspronkelijk naar de Franse overheersing aan
het begin van de negentiende eeuw. Tegenwoordig zou het kunnen lijken alsof
dit zinsgedeelte gericht is tegen mensen van gemengde afkomst en immigranten,
en dus een racistische connotatie heeft.

15 De ondergang van Eva
A . Waarom voelt Eva zich zo ongelukkig in Indië en Frans niet?

Zie p. -. Eva houdt strikt vast aan de Europese zeden, normen en waarden.
Ze vindt dat ‘haar Westerse beschaving’ aangetast wordt door de zogenaamde In-
dische omstandigheden. Frans is daaraan gewend, omdat hij in Nederlands-Indië
is geboren.
 Eva spreekt over een kracht die haar tegenwerkt. Wat bedoelt ze?
Zie p. -. Eva ervaart ‘een Oosterse tegenstand tegen haar Westerse ideeën’
(p. ): alles wat het ‘Westen’ probeert, is tot mislukken gedoemd. Ook dit kan
gezien worden als de stille kracht. In haar woorden: ‘Ik ben hier soms bang. Ik
voel mij hier altijd… op het punt overweldigd te worden, ik weet niet waardoor:
door iets uit de grond, door een macht in de natuur, door een geheim in de ziel
van die zwarte mensen, die ik niet ken’ (p. ).

B Hoe zie je het thema van het verderf in dit hoofdstuk tot uiting komen?
Wijs enkele passages aan in de tekst die hier betrekking op hebben.
- Zie p.  voor de paragraaf over ‘Het thema van het verderf’. 
Passages:
- Zie p. . Eva ziet dat haar huis langzaam vervalt. Haar meubels en haar kle-
ren worden aangetast door het tropische klimaat: ‘Dag aan dag, onverbiddelijk,
bedierf er iets, rotte wat weg, beschimmelde, verroeste er iets.’ 
- Zie p. . ‘Mijn tuin is een moeras. Drie stoelen van mijn voorgalerij kraken
uiteen. Witte mieren hebben mijn mooie Japanse matten opgegeten. Een nieuwe
zijden japon is, onverklaarbaar, met vochtvlekken uitgeslagen. Een andere is, lou-
ter van de warmte, geloof, vergaan tot losse draadjes. Daarbij verschillende kleinere
misères van die aard. Om mij te troosten heb ik mij gestort in de Feuerzauber. Mijn
piano was vals; ik geloof, dat er kakkerlakken tussen de snaren rondwandelen.’
 In dit hoofdstuk komt de angst van Eva voor ‘verindischen’ aan de opper-
vlakte. Wat wordt daarmee bedoeld? Wijs een passage aan in de tekst die
hierover gaat.
Zie p. . ‘Verindischen’ is een proces van acculturatie, dat wil zeggen het zich
aanpassen aan de inheemse zeden en gewoonten, waardoor het Europese gedrag
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wordt verdrongen door het inheemse. De passage staat op p. : ‘Voor mijn jon-
gen zou het goed zijn, want iedere dag verleert hij meer en meer zijn Hollands,
dat ik zo energiek begonnen was hem te leren, en praat hij Maleis – of erger nog:
sinjó’s.’
 Eva heeft heimwee naar Nederland en voelt zich niet thuis in Indië, dat
voor haar altijd een vreemd land is gebleven. Ben je zelf wel eens langere tijd
in het buitenland geweest, en wat miste je toen het meest aan Nederland?
Leg je antwoord uit.
Verschillende antwoorden mogelijk. 

C. Waarom heeft Couperus in de roman de ondergang van Eva beschreven?
Waar staat zij symbool voor? Vergelijk haar positie met die van Van Oudijck.
Eva staat symbool voor de westerse beschaving die niet is opgewassen tegen de
Oosterse natuur en omgeving. Van Oudijck staat symbool voor het Nederlandse
gezag, maar ondank zijn militaire overmacht en zijn vermeende superieure wes-
terse rationaliteit is hij niet bestand tegen de macht van de mystieke oosterse
krachten.

16 Léonie en de stille kracht
A Wat zijn pontianaks en welk geluid maken ze?

Zie p. . Pontianaks zijn boze geesten van moeders die samen met hun kind ge-
storven zijn tijdens de zwangerschap. Zij brengen het geluid van huilende baby’s
voort.

 Léonie wordt in de badkamer door onzichtbare monden met sirih bespuugd.
Wat is dat?
Zie p. . Het kauwen van sirih zorgt voor rood speeksel dat door de gebruiker
regelmatig uitgespuugd wordt.

B.  In dit hoofdstuk duikt de witte hadjiweer op? Wat is daar de reden voor?
Zie p. . De witte hadji duikt iedere keer op als de stille kracht actief is en er ge-
vaar dreigt. Een hadji is, zoals gezegd, een islamitische gelovige die een pelgrims-
tocht naar Mekka heeft gemaakt. In De stille krachtwordt het (pan)islamisme geas-
socieerd met gevaar.
 Leg uit dat je het thema ‘bederf’ ook in de badkamerscène tot uiting ziet
komen.
Zie p. -. Léonie heeft bedorven zeden. Door de sirihspatten wordt ook haar
beeldschone lichaam bedorven: ‘Haar lichaam was vuil bezoedeld met een groe-
zelig, rinnend rood’ (p. ). Daardoor raakt ze in paniek en reageert ze hysterisch.
. Sommige recensenten vonden de beschrijving van Léonie in de badkamer
te vrijmoedig. Met welke zinnen zullen ze moeite hebben gehad en waarom?
Zie p. -. Dat zijn de zinnen die beschrijven waarin Léonie zich ontkleedt en
vervolgens haar eigen schoonheid bewondert, zoals: ‘Het blonde haar goudde
zich, en een parelglans droop van haar schouders over haar hals en verschaduwde
weg tussen haar kleine ronde borsten’ (p. ) en ‘In lange vlakke stralen viel het
zwaar van haar neer, en als marmer glansde zij, gepolijst op schouders, borst en
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heupen, in het licht van het kleine lampje’ (p. ) . Recensenten vonden de be-
schrijvingen van Leónies naaktheid te expliciet.

C  De badkamerscène heeft wel iets weg van een horrorscène. Bekijk op
YouTube de bekende douchescène uit Alfred Hitchcocks klassieke film 
Psycho (). Schrijf een kort opstel waarin je ingaat op de overeenkomsten
en verschillen tussen beide scènes. 
Zie p. -. In het antwoord op deze vraag moeten in ieder geval de naaktheid,
de (onzichtbare) dreiging en het vloeien van bloed/het bespugen met sirih-sap te-
rugkomen.

17 Van Oudijck en de stille kracht
A Welke onverklaarbare gebeurtenissen vinden plaats in het huis van Van
Oudijck?
Zie p. - en . Er gebeuren allerlei onverklaarbare dingen:
- Een grote steen vernietigt een spiegel.
- Van Oudijck treft zijn bed bezoedeld aan.
- Glazen lijken spontaan te breken.
- Van Oudijck hoort het plagerige stampen van een hamer.

- Van Oudijck, enkele ambtenaren en officieren brengen een verschrikkelijke
nacht in de badkamer door, waarin zij te maken krijgen met sirih-spuwen, een be-
vende vloer en iets afgrijselijks in het badwater.
Wat wordt bedoeld met goena goena?
Zie p. . Goena-goena is de mysterieuze en onverklaarbare stille kracht, die ook
wel omschreven wordt als zwarte magie.

B.  In dit hoofdstuk komt de onoverbrugbare kloof tussen Oost en West op-
nieuw tot uiting. Leg dat uit door te verwijzen naar passages in de tekst.
Zie p. -. De inheemse bedienden van Van Oudijck zijn vrijwel allemaal
weggelopen uit angst voor de stille kracht. Van Oudijck probeert echter onver-
stoorbaar op zijn post te blijven. De inheemse oppassers vragen zich af of hij niets
merkt van de stille kracht. Zij ervaren de stille kracht als een realiteit, iets wat bij
hun wereld hoort. Van Oudijck probeert de stille kracht volgens hen te negeren,
maar uiteindelijk zal hem dat niet lukken. De passages staan op p.  (de dialoog
tussen de inheemse oppassers) en op p. : ‘De anderen zaten dicht bij elkaar,
voelend elkaars lichaam, door het bezwete laken van de uniformen en keken
bang uit. De maan rees lacherig, spottend als een slechte fee uit haar wolken; haar
vochtige, doodstille betovering, zilverde over de wijde tuin. In de verte, uit de
achtertuin, kermde op een kreet, als van een kind, dat werd gewurgd.’

C  Aan het einde van dit hoofdstuk lezen we: ‘Over wat hun gebeurd was,
spraken zij niet, maar hun nacht was verschrikkelijk geweest.’ Het wordt
niet duidelijk wat er ’s nachts in de badkamer is gebeurd. Schrijf een kort
griezelverhaal vanuit het perspectief van een soldaat die naar het huis van
Van Oudijck wordt gestuurd en getuige is van de bizarre en beangstigende
gebeurtenissen ’s nachts in de badkamer. Gebruik in je verhaal elementen uit
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De stille kracht (zoals pontianaks, de witte hadji, sirih, vallende stenen, etc.).
Zie p. . In het opstel moeten elementen zoals pontianaks, de witte hadji, sirih-
spuwen, vallende stenen enz. terugkomen.

18 Het tweede onderhoud
A Hoe kan het dat de onverklaarbare gebeurtenissen plotseling ophouden?

Zie p. . Van Oudijck heeft opnieuw gesproken met de regent en zijn moeder,
de Raden-Ajoe Pangéran. Daarna stoppen de verschijnselen die door de stille
kracht worden veroorzaakt. Daarmee wordt gesuggereerd dat de regent en zijn
moeder de stille kracht beheersen.

B Waarom kan het bezoek van Van Oudijck gezien worden als een neder-
laag voor hem?
Zie p. . Van Oudijck moet erkennen dat hij de stille kracht niet kan negeren
en ook niet kan stoppen. Met al zijn westerse rationaliteit staat hij machteloos te-
genover de stille kracht. Daarentegen beheersen de regent en zijn moeder de stil-
le kracht wel en hebben daardoor macht over de resident Van Oudijck.
. Hoe moeten we de ironische blik van de regent interpreteren?
Zie p. . De regent weet dat Van Oudijck in dezen voor hem heeft moeten bui-
gen. Door middel van de stille kracht heeft hij macht over Van Oudijck. Het lijkt
alsof Van Oudijck als overwinnaar uit de strijd komt, want de stille kracht heeft
deze keer niet gezegevierd, maar de echte overwinning is voor de regent. De re-
gent weet dat hij met de stille kracht een wapen in handen heeft waarmee hij de
Europeanen kan treffen en naar hun ondergang voeren.

19 De ontwrichting van hun levens
A  Aan het einde van de roman zijn de verhoudingen helemaal veranderd.
Leg dat uit door in te gaan op de personages Van Oudijck, Léonie, Theo en
Doddy.
Zie p. -. 
De rationele Van Oudijck begint over van alles en nog wat te tobben. Zijn emo-
ties worden hem de baas. Hij wordt zelfs bijgelovig. Voor het eerst begint hij ook
in te zien welke verderfelijke relatieperikelen er zich in zijn gezin afspelen. Zijn
gezondheid verslechtert, zijn krachten nemen af. Van sterk is hij zwak geworden.
Hij is nu gevoelig voor de stille kracht en de oosterse omstandigheden.
Léonie wijst Theo af. Haar omgang met Addy wordt steeds meer zichtbaar (bru-
taler). Léonie lijkt echter niet echt te zijn veranderd, gezien de passage op p. :
‘Alleen Léonie bleef zegevieren, altijd mooi, blank, kalm, glimlachend, tevreden,
gelukkig in de durende hartstocht van Addy, die zij wist te boeien als een tovena-
res van liefde, een savante in passie. Het noodlot had haar gewaarschuwd, en
Theo hield zij ver van zich, maar verder was zij gelukkig, tevreden.’
Theo’s passie voor Léonie is omgeslagen in haat. Als gevolg daarvan is hij woe-
dend op de hele wereld.
Ook Doddy is haar stiefmoeder gaan haten. Zij krijgt steeds meer last van drift-
buien en woede-uitbarstingen.
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Hoe staat Van Oudijck in dit hoofdstuk tegenover ‘de stille kracht’ in ver-
gelijking met het begin van de roman en welke ontwikkeling heeft hij door-
gemaakt?
Zie p. -. Van Oudijck voelde aan het begin van de roman de stille kracht
niet. Hij liet zich leiden door rationele overwegingen en hield geen rekening met
mystieke oosterse krachten. Nu heeft hij moeten erkennen dat die wel degelijk
bestaan en zelfs macht over hem hebben. Dat is voor hem onverdraaglijk en doet
hem aan alles twijfelen.

B  ‘Toen was het plotseling, dat Batavia openkwam.’ Waarom wordt Van
Oudijck niet bevorderd?
Zie p. -. Van Oudijck laat weten dat hij niet voor een benoeming als resi-
dent van Batavia in aanmerking wil komen. Hij is door wat er gebeurd is zo ver-
anderd, dat hij niet meer bij de Europese elite van Batavia past. Het accepteren
van het bestaan van de stille kracht heeft bij hem het proces van verindischen in-
geluid. Zijn eerzucht en werkkracht is verdwenen.

C  De stad Batavia werd gesticht door Jan Pieterszoon Coen. Lange tijd
werd hij gezien als een Nederlandse held, maar dat is inmiddels veranderd.
Steeds vaker klinken stemmen om zijn standbeeld in de stad Hoorn uit de pu-
blieke ruimte te verwijderen? Hoe denk je hier zelf over? Voer in de klas een
debat over de vraag of Coen wel/niet mag blijven staan.
Zie p. . Zie de discussies hierover in de kranten en op internet. Maak gebruik
van de argumenten van voor- en tegenstanders.

20 Slot 
A Wat wordt bedoeld met het begrip going native?

Zie p. . Going native is het zich aanpassen aan de inheemse normen en waarden,
op seksueel, sociaal of cultureel terrein. Dat is precies wat Van Oudijck overko-
men is. Hij zegt op p. : ‘Het land heeft zich van mij meester gemaakt en ik be-
hoor het nu toe.’
Waarom wil Van Oudijck niet meer terug naar Europa?
Zie p. -. Van Oudijck wil niet meer terug naar Europa omdat hij te Indisch
is geworden. Op pagina  zegt hij: ‘In Holland zou ik niet meer kunnen tegen
het klimaat en niet meer tegen de mensen. Hier is het klimaat mij sympathiek en
van de mensen heb ik mij teruggetrokken.’

B Hoe is Van Oudijcks uiterlijk veranderd ten opzichte van het begin van
de roman en welke betekenis moeten we daaraan toekennen? 
Zie p. . Hij is een oude man geworden, gesloopt door het bestaan in Indië. Bo-
vendien heeft zijn huid zijn witte kleur verloren en een gele kleur gekregen als te-
ken van zijn uiterlijke maar ook innerlijke verindisching: ‘Het was niet in zijn fi-
guur, dat, in zijn goed gesteven witte pak, nog altijd iets breed militairs had be-
houden, iets fors gehouwens, de rug alleen wat meer krommend als onder een
last. Maar het was in zijn gezicht, in de doffe, belangeloze blik, in de zware groe-
ven van het bijna pijnlijke voorhoofd, de tint van de huid geel en dor, terwijl zijn
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brede snor, waarom de joviale trek nog eens speelde, geheel grijs was. Een zenuw-
achtige trilling was in zijn handen.
 In hoeverre maakt Van Oudijck zich ‘schuldig’ aan going native?
Zie p. . Van Oudijck is met een Indo-Europese en haar kinderen in een kamp-
ong gaan wonen. Van een van de hoogste posities in het Europese bestuur is hij
een onaanzienlijk figuur geworden, een outcast. Voor een Europeaan gold going
native als een taboe. Zelf zegt Van Oudijck het proces van verindischen niet te
hebben kunnen tegenhouden. Het was te wijten aan de invloed die de stille
kracht op hem heeft gehad. Die heeft zijn ‘praktijk en logica’ aan het wankelen
gebracht. 
 Aan het einde wordt beschreven hoe een trein met hadji’s arriveert.
Welk effect gaat van die beschrijving uit? Leg uit.
Zie p. -. Het effect dat van de beschrijving uitgaat is dreiging. Het ‘Oosten’
in het algemeen en het (pan)islamisme wordt voorgesteld als een bedreiging van
het voortbestaan van de koloniale overheersing.

21 Couperus en Indië
A Waarom was Louis Couperus bang voor Indië?

Zie p. . Couperus’ rijke fantasie en zijn angstige aanleg werden door zijn diver-
se verblijven in Indië steeds weer gevoed. Hij voelde zich bedreigd door de vijan-
dige tropische wereld die hem omgaf.

C  Lees het artikel ‘Het vijandige Indië van Louis Couperus’ () van Olf
Praamstra op de DBNL. In hoeverre was Couperus met zijn angst een kind
van zijn tijd?
In Couperus’ tijd was de vrees dat ‘rasvermenging’ het slechtste van oosterse en
westerse mensen zou combineren. De beide werelden moesten gescheiden blij-
ven, ook al omdat de vermeende verschillen ertussen het kolonialisme moest legi-
timeren. Ook het panislamisme werd als een bedreiging voor de koloniale orde
gezien.

22 Couperus en het naturalisme
A Wat voor soort werken wilden naturalistische auteurs schrijven?

Zie p. . De naturalisten wilden in hun werken op een semiwetenschappelijke
manier bijdragen aan een grotere kennis van de psychologie en de sociologie. Zij
wilden op een objectieve manier, zonder te moraliseren, de wisselwerking laten
zien tussen mens en maatschappij. Uitgangspunt daarbij was dat factoren als erfe-
lijkheid, opvoeding en (wisselende) omstandigheden bepalend of determinerend
waren voor zijn denken en handelen. Van vrije wil was geen sprake. Kenmer-
kend voor dit determinisme dat aan alle naturalistische romans ten grondslag lag,
was dat de mens onafwendbaar zijn noodlot tegemoet ging.

B Welke rol spelen erfelijkheid en opvoeding in De stille kracht?
Zie p. -. Erfelijkheid en opvoeding spelen niet zo’n grote rol in de roman.
De omstandigheden zijn echter bepalend voor het noodlot dat de romanfiguren
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treft. De westerlingen bevinden zich in een omgeving die hun vreemd en vijan-
dig is, ook al lijkt dat soms anders. Westerlingen zijn niet opgewassen tegen deze
Indische omstandigheden.

C Het thema van het ‘noodlot’ speelt ook in andere werken van Couperus
een rol. Lees nu op de DBNL het verhaal ‘De binocle’ van Couperus en leg
uit hoe het daarin tot uiting komt. Welke rol speelt Indië in dit verhaal? 
De hoofdpersoon van ‘De binocle’ is een jonge Indo-Europese man. In hem
woeden twee conflicterende ‘naturen’: de oosterse en de westerse. Uiteindelijk
wint zijn ‘oosterse’ driftleven het van zijn ‘westerse’ ratio, wat zijn ondergang be-
tekent.

23 De stijl van Couperus 
A Wat wordt bedoeld met écriture artiste?

Zie p. . Met écriture artistewordt woordkunst bedoeld, een impressionistische
stijl vol neologismen (nieuwe woorden) en bijvoeglijke naamwoorden, om de
bijzondere indrukken en gevoelens van de auteur zo precies en gedetailleerd mo-
gelijk onder woorden te brengen. 

B  Probeer nu in de kunstige stijl van Couperus – dus schilderend met woor-
den en met veel bijvoeglijke naamwoorden – je klaslokaal te beschrijven.
In de beschrijving van het klaslokaal moeten neologismen en (veel) adjectieven
voorkomen.

24 Koloniaal of antikoloniaal?
A Wat wordt bedoeld met de overgang van shade bar naar colour line?

Zie p. . In de negentiende eeuw was er sprake geweest van een shade bar: een
geleidelijk in elkaar overvloeien van koloniale etniciteiten. Rond  verander-
de de koloniale ideologie. De ‘ethische’ richting, die geframed werd als bescha-
vingsmissie, hield in dat Europeanen in de kolonie strikt gescheiden moesten blij-
ven van andere etniciteiten. Zo werd onder meer ‘rasvermenging’ een taboe. Zo
werd de shade bar vervangen door een harde colour line.
 Is De stille kracht nu koloniaal of antikoloniaal?
Zie p. -. De stille kracht staat vol met koloniale stereotypen en kan om die re-
den als koloniaal worden gezien. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de Javanen
beschikken over een wapen dat de nuchtere westerling niet kan beheersen – de
stille kracht – dat zijn ondergang betekent. Daarin kan men dus ook een antikolo-
niaal standpunt zien.

25 De receptie van de roman in Nederland
A Waarom had Lodewijk Van Deyssel moeite met De stille kracht?

Zie p. -. Van Deyssel was teleurgesteld in het mystieke (sensitivistische) ge-
halte van De stille kracht. Het sirih-spuwen en het stenen gooien vond hij uitingen
van ‘mat realisme’. Het ontbrak Couperus volgens hem aan een hogere, ‘geheim-
zinnige’ ervaring, die hij kenmerkend achtte voor het ware kunstenaarschap.

� 34



B Nu je De stille kracht hebt gelezen, is het tijd om zelf een recensie te schrij-
ven, waarin je uitlegt wat de actualiteitswaarde van de roman is voor de hui-
dige tijd.
Hier zijn verschillende uitwerkingen mogelijk.

C  Bekijk (een fragment van) van de televisieserie die in  over De stille
kracht werd gemaakt. Die is vooral bekend door de scène waarin een naakte
Léonie (gespeeld door Pleunie Touw) bespat wordt met sirih. Wat vind je
van deze filmscène? Doet de verfilming het boek recht?
Hier zijn verschillende uitwerkingen mogelijk. In ieder geval moeten er verschil-
len en overeenkomsten tussen roman en televisieserie worden opgemerkt.

26 De receptie van de roman in Indonesië
A  In Nederland is Couperus een bekende auteur. Wat is zijn status in Indo-
nesië?
Zie p. -. In Indonesië is Couperus een onbekende auteur. Dat geldt overi-
gens –met uitzondering van Multatuli – voor alle schrijvers van Nederlands-Indi-
sche literatuur.
Hoe verschilt de receptie van het boek in Nederland en Indonesië?
Zie p. -. In Nederland bestaat veel waardering voor De stille kracht. Het
boek geldt als een klassieker. Doordat de roman lijkt te anticiperen op het einde
van het kolonialisme, wordt er nog steeds gedebatteerd over de vraag of het een
koloniale of antikoloniale roman is. In Indonesië ziet men het boek vooral als een
antikoloniale roman, waarin de inheemse bevolking zich verzet tegen de Europe-
se koloniale overheersers.

35 �


