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Lichter dan ik
n

door Rick Honings

il

Achtergronden en uiterlijke beschrijving

Lichter dan ih is de debuurroman van Dido Michielsen
(Amersfoort, ry57). Het boek verscheen op I september zorg
bij Hollands Diep in Amsterdam. Hiervooi,.hr..f Mi.hi.lr.r,
enkele non-fictiewerken, onder meer over de gevolgen van een
scheiding (haar ouders gingen uit elkaar to..r ,. ,e"rr.n *"s) en
adoptie (met haar echtgenoot Auke Kok adopteerde ze twee
Chinese meisjes).

Lichter dan ih werd aanvankelijk als hardcover uitgegeven
en telt 267 bladzrlden. Na een proloog ('Ik ben d, prnirir. D,
schrijver') volgen veertien o.g.trtt-m.tde en van een titel voor-
ziene hoofdstukken, en een nawoord. De roman besluit met een
verklarende woordenlijst.

Het boek we rd tot zozz veertien keer herdrukt en ging meer
dan tachtigduizend keer over de toonbank. Lichter dlnlh *on
de Boekhandelsprijs van 2o2o en belandde op de longlist van
de Libris Literatuurprijs zozo en de shortlisivan de Hebban
Debuutprijs zozr. Op het omslag is het portret te zien van een
zelfbewuste Javaanse vrouw in r88y gefoiografeerd aan het hof
van Yogyakarta. Her werd gemaakt door Kassian Cephas, de
eerste professionele Javaanse fotograaf.

Inmiddels is Lichter dan ih is ook uitgegeven als paperback
en luisterboek (voorgelezen door d. aut.ur) en in een .diti. ln
'makkelijke taal'. In zozr ginghet toneelstuk Lichter dan ih in
premidre, in een bewerking van Esther Scheldwacht, die zelf
ook een van de hoofdrollen speelde. De toneelversie zorgde voor
hernieuwde aandacht voor de roman, maar door d. werlldwilde
COVlD-r9-pandemie en de lochdoutns in Nederland korrj.n
veel van de opvoeringen niet doorgaan. Yoor zozzstaat ook de
verschijning van een Indonesische vertaling van Licbter dan ib
gepland.

Michielsens ouders waren allebei Indisch en werden
in Indonesi€ geboren. Haar vader zat tijdens de Tweede
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Wereldoorlog in een Japans internelingskamp en vocht na de
bevlijding aan de kant van de Nederlanders in de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog. Michielsen werd opgevoed door haar
moeder en groeide op in twee werelden: op school was ze deel
van de Nederlandse leefwereld, thuis en in familiekring kreeg
ze de Indische met de paplepel ingegoten.

Het idee voor de rornan kreeg Michielsen toen ze rond zorz
onderzoek begon te doen naar haar betovergrootmoeder, die de
njai (inheemse 'huishoudsrer' annex concubine) was van een
Nederlandse man op Java in de tweede helft van de negentiende
eeuw Via haar moeder kwam Michielsen in het bezit van een
album met foto's en teksren over haar Indische voorgeschiede-
nis. Het wekte haar veronrwaardiging dat de naam van haar
betovergrootmoeder er niet bij stond.

Aanvankelijk wilde Michielsen een non-fictieboek schrij-
ven over deze betovergrootmoeder, maar het werd een roman,
orndat er vrijwel geen infonnatie over haar is overgeleverd. In een
interview merkre Michielsen hierover op: 'Net zoals ik zijn veel
Indische mensen in Nederland afstammelingen van een njai. Dat
was de oermoeder. [...] Over die naamloze vrouwen bestond veel
schaamte, dat vind ik ontzettend triest. Door de schaamte van
de oudere generaties weet de huidige generatie er niecs van.' Met
haar boek wil Michielsen haar betovergrootmoeder en andere
vrouwen net als zij een stem geven. Daarom draagt ze Lichter dan
ih,\ehalve aan haar moeder, grootmoeder en overgrootmoeder,
op aan 'alle moeders van wie wij de naam niet kennen'.

(

(

Inhoud

De roman opent met een vool'woord, gedateer.d november r9ro,
waarin Tjanting Wiggers, een Javaanse vrou% zichzelf aan de
lezer voorstelt: 'lk, Tjanting, ben de schrijver, maar verzin niets.
Ik schrijf op wat Isah mij influistert en maak zinnen van haar
woorden.' Isah is haar vriendin en heeft haar, nadat haar dode
moeder op een nacht in een droom aan haar was verschenen,
gevraagd haar geschiedenis re vertellen, in het Nederlands, 'de
taal van de mensen voor wie dit is besremd'.

Isah wordr in rSyo geboren in Yogjakarra op Midden-Java.
Haar moeder is 'batikster' en kleermaaksrer van de vrouwelijke
familieleden van de sultan. Ze bewoont mer haar dochter een
huisje in een buitenring van de kraton (het paleis) van de sul-
tan. Piranti ('instrument'), zoals haar naam oorspronkelijk luidt,
heeft er een gelukkige jeugd, maar ze is zich al vroeg bewust
van haar lage status. Haar beste vriendinnen nln de twee zusjes
Karsinah en Djatmie, kleindochters van de sultan. Op een dag
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oorn Ibrahim hoort ze dat haar moeder aan haar verwondingen
die ze hielbij heeft opgeiopen, is overleden. I(ort hierna ontdikt
Isal.r dat ze in velwachting is. Op rz januari 1868 brengt ze een
dochtertje ter weleld, Pauline Constantine. Gey bliift die nacht
op. de kazelne slapen. Ook na haar geboorte toonr hij niet veel
belangstelling voor zijn kincl. Isah daarentegen geniet van het
moederschap, dat het verlies van haar moeder-enigizins verzacht.

Half r87o raakt Isah opnieuw zwanger. Ze loopt met haar
hoofd in de wolken, maar een opmerkirig van Lor uerp.st haar
stemming: 'Wat had je nou helemaal gedacht? Dat je hier met
je toean leukvaderrje en moedertje rou g""r, spelen?'2e onthult
dat Gey in Batavia ook een njaihad,mei wie hil ,*.. ,bastaarcl_

kinderen' heeft. Deze woorden treffen Isah als een ,mokerslag,

en doen haar jaloezie opvlammen. Vanaf dan overstelpt ,e G.:y
mer haar.'onuitputtelijke aandacht en liefde'. Op zr ,rolr"mber
r87o wordt hun tweede dochtertje geboren, LouisaAlexandrina.

Op een dag kondigt Gey aan dat hij rnet verlof naar Nederland
gaat. In Haarlem zal hij in het hr,rwelijk rreden rner een Nederra'dse
vrouw, die al vier jaar op hem wacht. Zifn huishouden in Indie
wordt opgedoekt. Gey heefr er geen moeire rnee dat hij Isah
afdar.rkt, ook al weet hij dat zij nirgens naarroe Lan. Vanaf clat
momenr voelt Isah alleen nog maar minachtig voor hem.

, Arnold en I.ot wijzen Gey echter op zijriverantwoordelijk_
heid ten aanzien van zijn dochters. Cedrieen besluiten ze jat
Amold en Lot de meisjes zullen adopteren en daarmee erkennen
als hun eigen kinderen, waardoor ie de Europese starus zullen
klijgen, Bij de burgerlijke srand zullen ze *ord., ingeschreven
als Par-riine en Louisa dArnaud van Boeckhokz. Gei, vindt het
een ideale oplossing: 'Zeworden Nederlands onderdaan, Isah,
besefje wel hoe fantastisch dat voor ze is?'

Isah smeekt hem haar kinderen niet van haar af te nemen,
rnaar Gey laat zich nier veLmurwen. \fanhopig zoekr ze Arnold
op rln kantoor op. Een paar dagen later stelt hil Isah voor dat
zy als baboe (kinder-meisje) bij hen in dienst kan ireclen om voor
de kinderen re zorgen. Op 66n voorwaarde: rie meisjes mogen
nooit weten.da_t zij hun moeder is. Kort daarop ,r..rr.k, G.y".rit
Indie. Isah bidt tot haar overleden moeder om haar de kracht
te geven om deze beproeving te doorstaan. Voortaan is Isah
de baboe van vier kinderen, ook ,r"tr Arnolds en Lots zoontjes
Eduard en Robbert. Haar dochters worden onderwezen door een
gouvernante, ieren Nederlands spreken en krijgen een Europese
opvoeding: 'Dus geen Allah meer, geen inlanJs. fi."ts.n of bil_
geloof, ze gaan naar de katholieke kerk en de Europese Schooi.,
Het spreken van Maleis is vanaf nu uit den boze.

Geleidelijk aan verandert de relatie tr_rssen Isah en haar doch-
ters. Het begint errnee dat Pauline haar moeder een bevel geeft.
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42 Dido Michielsen Lichter dan ik

Dankzij Tjanting kan Isah als keukenhulp aan de slag in een

hotel. Op een zekere dag blijkt Ferdinand een advertentie te heb-

ben gevonden van een 'vendutie' (openbare verkoping van een

inboedel) van dochter Louisa. Ze is dus ergens anders naartoe

verhuisd, maar hij slaagt er niet in te achterhalen waarheen: 'Een

teken van leven, maar een bericht zonder waarde.' Daarop besluit
Isah, inmiddels $ jaar oud, haar zoektocht te staken: 'In de jaren

na mijn besluit voelde ik me niet eenzaam, want in gedachten
werd ik altijd vergezeld door mijn moeder en mijn dochters.'

In het nawoord verklaart Tjanting Wiggers dat Isah in oktober
r9r7, op 67-jarige leeftijd, is overleden: 'In de kampong waar ze

woonde, vonden ze haar een zonderlinge oude vrouw. Ze bemoeide

zich met niemand en praatte aan 66n stuk door in zichzelf.' Nadat
ze met hulp van Tjanting haar verhaal op papier had gesteld, leek

het alsof ze haar verlies aanvaardde. Na Isahs dood is Tjanting
voornemens het uit te geven, 'om de kans te vergroten dat Isahs

nakomelingen hun eigen voorgeschiedenis ooit onder ogen krij-
gen' en andere vrouwen zoals zy een stem te geven.

Interpretatie

Licbter dan ib is een historische roman, waarin een beeld wordt
geschetst van het leven en de sfeer in Nederlands-lndie in de

tweede helft van de negentiende eeuw. Uit de roman blijkt dat
Michielsen zich grondig verdiept heeft in de cultuurhistorische
achtergronden. Door de opening van het Suezkanaal in 1869

werd de reistijd tussen Nederland en kolonie verkort en kwamen
er steeds meer Europese vrouwen naar Indi€. De kloof tussen
'wit' en 'zwart' werd daardoor groter; de shade bar in de kolonie
veranderde in een colour line. ,\ls gevolg daarvan stuurden veel
Europese mannen hw njai weg om in het huwelijk te treden
met een Europese vrouw. \7e lezen ook hoe Indie moderniseerde:
de elektrische tram en auto deden hun intrede. Isah hoort over

verpauperde Indo-Europeanen en onvrede onder de Javanen - de

opkomst van het Indonesische nationalisme.
De roman kan worden gerekend tot het corpus van de

Nederlands-Indische literatuur, de zogenaamde'Indische let-
teren'. Allerlei onderwerpen die we daarin tegenkomen, treffen
we ook aan in Lichter dan ik: Nederlanders in sarong en kabaja,

de ongelijkwaardigheid tussen 'wit' en 'zwatt', het samenleven
met een njai, de ingewikkelde positie van Indo-Europeanen in
Indi€, de botsing tussen 'Oost' en '\fest', goewz goenlt (zwarte

magie) en kritiek op het kolonialisme.
Het levensverhaal van Isah is ingekaderd in een raamvertel-

ling. In de proloog en in het nawoord is haar vriendin Tjanting
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aan het woord, die over Isah verrelt. In de veertien tussenlig-
gende hoofdstukken vertelt Isah in chronologische volgorde haar
levensverhaal, in de ik-vorm, van haar vroegite jeugd iot en met
haar ontmoeting met Tjanting. Daardoorteu^t iirhtu dan ih
ook kenmerken van een (psychologische) ontwikkelingsroman.
Aan het begin van de roman gelooft Isah dat Gey haar kans is
op vrijheid en dat hij met haar zal trouwen. Als Isah van een
oude njaiverhalen hoort over onfortuinlijke vrouwen gelooft ze

- misschien tegen beter weren in - dat haar lot anderi zal zyn.
Maar gaandeweg komt ze erachrer dat dit niet het geval is. Als
Gey aankondigt dat hij naar Nederland zal gaan, merkt Isah
op: '\Vat was ik nai'ef geweest om te hopen dar hij mer me zou
trouwen, onze kinderen zou erkennen. Gey zou voor ons zor-
gen, daar had ik altijd in geloofd.' Isah maakt ten slotte ook een
ontwikkeling door ten aanzien van haar kinderen. Lang gaat ze
ervan uir datzehaar dochters zal terugvinden, maar uitiindelilk
berust ze in haar situatie.

. !.r belangrijk thema in Lichter dan lk is de ongelijkwaardig-
heid tussen 'wit' en 'zwart', waar het hele koloniali ,yrt..- rr"-.
de Nederlanders op gestoeld was. In Nederlands-Indie was iedere
Europeaan op basis vanzijnwitte huidskleur auromarisch verhe-
ven boven de inheemse bevolking; niet voor niers moer Isah voor
iedere Europeaan die ze tegenkomt een buiging maken. Indo-
Europeanen, die lichter waren dan Javanen, hadden weer een
hogere status dan inheemsen, maar werden op hun beurt vaak
weer gediscrimineerd door totohs ('volbloed' Europeanen). De
titel verwijst naar dezeproblematiek en ook naar Isihs dochters,
die vanwege hun Europese vader lichter van reint waren dan hun
Javaanse moeder. Daardoor hadden ze kans op een beter leven.

In de Nederlands-Indische literatuur van de negentiende eeuw
volgen we doorgaans het perspectief van een Nederlands perso-
nage en is er sprake van een 'koloniaal drama': de gevoelens en
ervaringen van de inheemsen worden daarin doorgaans buiten
beschouwing gelaten. Lichter dan ih wordt juist virteld vanuir
het perspectief van een Javaanse njai. Hoei,weI de roman zich
afspeelt in de koloniale djd, bevat deze een postkoloniaal state-
ment. Michielsen kiest ervoor, vanuit haar hedendaagse positie,
om een verhaal te vertellen dat nooit eerder gehoord werd. In de
koloniale tijd leidden vrouwen als Isah ..n b.rt""n in de marge
en hadden ze letterlijk geen recht van spreken.

In het bijzonder schetst de roman een schrijnend beeld van
de rechteloosheid van njais in Nederlands-Indie in de negen-
tiende eeuw. Hoewel zlj metEuropeanen samenleefden alsof ze
getrouwd waren en hun kinderen baarden, hadden ze juridisch
geen enkele status. Als een Nederlander besloot dat het tijd was
om met een Europese vrouw te trouwen, werden de njais - in
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zelfverzekerde vrouw, die verlangt naar vrijheid en haar eigen
keuzes maakt, maar zwaar gestraft wordt voor een jeugdige
misstap. Zoals iedereen hunkert ze naar liefde, genegenheid en
geborgenheid. Ze cljfert zich weg voor Gey, die haar slechts als
een gebruiksvoorwerp beschouwt. Als ze hoort dat Gey betrok-
ken is bij de dood van Soekir, gaat ze naar de doehoen roe om
haar te smeken om hem niet met behulp van zwarte magie te
vervloeken, hoewel Isah dan al weet dat Gey haar zal verlaten.
Desondanks probeert ze het goede te doen.

Uit alles blijkt dat Isah niets op heeft met de hierarchie€n van
de koloniale samenleving: ze is slachtoffer van zowel deJavaanse
hierarchie aan het hofvan de sultan in Yogjakarta als van het
Nederlandse racisme. Als baboe in het gezin van Arnold en Lot
moet Isah zich laten welgevallen dat de Indo-Europese Lot, het
kind van een Europese vader en een inheemse moeder, zich beter
voelt dan zij en haar vernedert. Lot op haar beurt wordt weer
als minderwaardig behandeld vanwege haar bruine(re) teint.
Impliciet bevat Lichter dan ih danook een posrkoloniaal pleidooi
voor de volstrekte gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht
huidskleur of afkomst.

Context

Lichter dan ih verscheen in een tijd waarin het koloniale ver,
leden van Nederland in Indonesid in het middelpunt van de
belangstelling was komen re sraan. Vooral de laatste jaren is
het Nederlandse zelfbeeld in relatie tor her koloniale verleden
aan het wankelen gebracht. Steeds vaker klinkt de roep om
de geschiedenis vanuit andere, niet-westerse perspectieven te
onderzoeken en beschrijven. Michielsens keuze om een roman
te schrijven vanuir het perspectiefvan een njai pasthierbij.

De aandacht voor de 'oermoeder' was overigens niet nieuw.
In zoo8 publiceerde de Indische schrijver Reggie Baay het boek
De njai. Het concubinaat in Nederlands-[ndiii, twee jaar later
gevolgd door het fotoboek Portret aan een oerntoeder. Beelden
uan de njai in Nederlands-Indid (zoro).In dat licht bezien, was
de verschijningvan een roman hierover een logische vervolgstap.

De njai vormt een terugkerend personage in veel Indische
romans uit de negentiende eeuw. Daarin wordtzrl vrijwel zonder
uitzondering op een negatieve manier geporrretteerd. Een goed
voorbeeld daarvan is'Nummer Elf'(1893) van P.A. Daum. In die
roman lezen we over George Vermey, een tweeendertigjarige bon
vivant, die lange tijd heeft samengeleefd mer een Indo-Europese
njai, Ypsilanti ('Yps') Nesnaj, maar haar terugstuurr naar de
kampong als hij met een Europese vrouw gaat trouwen. De njai
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njai samenleefde, Srie, met wie hij drie kinderen kreeg, maar die
hij heeft reruggesruurd naar de kampong, waarna hilzich in de
armen van een gouvernante stortre. Smit wil met haar boek naar
eigen_zeggen aandacht vragen voor het 'beklagenswaardige en
onrechtvaardige lot' van de njai, maar omdat d. ,o-"., vinuit
Nededands perspectief is geschreven, bliift de Javaanse concu-
bine op de achtergrond.

Inmiddels werkt Michielsen aan een tweede roman, die
bedoeld is als.vervolg op Lichter dan ih. Die zal gaan over de
levens van Isahs dochters en hun positie als indo]Europeanen
in Indie.

'Waarderingsgeschiedenis

Lich.ter dan i!welpositief ontvangen, maar in de dag- en week-
bladen opvallend weinig gerecenseerd. Critici roemd.-"., d. k ,.rr.
om een njai (in de ik-vorm) haar verhaal te laten vertellen. Dat
werd gezien als een welkome aanvulling op Indische klassiekers,
zoals die door Multatuli, Louis Coupirus en Hella S. Haasse
werden geschreven. Michielsens porrrer van Isah werd als over-
tuigend beoordeeld. Adriaan van Dis spreekt op de flaptekst van
'een verbijsterende geschiedenis die orr iot op de dag van vandaag
raakt. Spannend en dondersgoed geschreven. .Vatien talent.,

Bo.van Houwelingen merkt in de Volbshrantop dat de aureur
erin slaagt een levensecht beeld re schersen: 'Geen slachtoffer,
geen zielig onderdrukt vrouwrje, maar een mens: nieuwsgierig,
hoopvol, koppig, opportunistisch, wrokkig, geil, wanhoiig eln
soms onverschillig.' Tegelijkertijd weet Michielsen het parti_
culiere te ontstijgen en een stem te geven aan ,r.orr*.r, ji. in
de koloniale tijd nooit gehoord zijn: F{et roonr her schrijnende
van. een samenleving waarin vrouwen amper over hun eigen
lot kunnen beschikken en aldus door mannen naar belieien
yor{e1 gebruikt, als inwisselbare objecten.' Bovendien dwingt
Michielsen lezers om kritisch naar zichzelf en hun verleden L
kijken en leverr ze zo een bijdrage aan de verwerking van het
koloniale verleden.

Lof was er ook voor her feit dat Michielsen erin is geslaagd
koloniale clich6s grotendeels te vermijden. Het enige"kritiei-
puntje werd verwoord door Van Houwelingen . Zij isvinmening
dat Michielsen soms wat te veel uitlegt en ie weinig orrerlaat 

"aide verbeelding.

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van:
Dido Michielsen, Lichter dan ih, veerriende druk, Amsterdam
2020.
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