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De tsunami, veroorzaakt door het instorten van de Krakatau in 1883.  
Uit: R.W. van Bemmelen, De vulkanen op Java [S.l.] [circa 1950].  
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, kitlv3 m j 248 n.

De implosie van de Krakatau.  
Uit: R.W. van Bemmelen, De vulkanen op Java [S.l.] [circa 1950]. 
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, kitlv3 m j 248 n.
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Op 22 december 2018, drie dagen voor Kerstmis, werd het 
Indonesische eiland Java getroffen door een verwoestende 
tsunami, met honderden doden en duizenden gewonden tot 
gevolg.1 De ramp werd veroorzaakt doordat een deel van de 
vulkaan Anak Krakatau (het kind van Krakatau) in zee was 
gestort. De vloedgolf kwam voor de meesten als een volsla-
gen verrassing. Zoals dat gaat bij grote rampen, werden in de 
dagen daarna bijzondere en lugubere verhalen verteld over 
overlevenden en slachtoffers.
 De Indonesische piloot Ricoseta Mafella was aan het taxiën 
toen de tsunami kwam. Dankzij een dappere luchtverkeers-
leider, de eenentwintigjarige Anthonius Gunawan Agung, die 
tot het laatste moment in de luchtverkeerstoren bleef, kon het 
passagiersvliegtuig nog net opstijgen. Vanuit de cockpit maak-
te de piloot imponerende beeldopnamen van de vloedgolven. 
De luchtverkeersleider zelf overleefde de ramp niet: zijn moe-
dige gedrag werd beloond door hem postuum te bevorderen.2 
 Bizar zijn de amateurvideobeelden waarop te zien is hoe de 
Indonesische band Seventeen uit Yogyakarta die avond een 
concert geeft op het strand bij Anyer, en plotseling in de rug 
wordt overvallen door het kolkende water. De zanger,  Riefian 
‘Ifan’ Fajarsyah, overleefde de ramp; de bassist, drummer, 
 gitarist en manager van de band hadden minder geluk, en ook 
Ifans echtgenote verloor het leven. In een interview verklaar-
de Ifan hoe hij de zee ingezogen werd en zich ternauwernood 
in veiligheid kon brengen door zich vast te grijpen aan een 
drijvende doos en vervolgens in een boom te klimmen.3 

1  Over de Krakatau-ramp van 

1883 zie ook Bosnak & Honings 

2020. Het eerste deel van dit 

boekje komt grotendeels over-

een met het eerste deel van dit 

artikel. Ik dank Judith Bosnak, 

Olf Praamstra en Peter van 

Zonne veld – en de leden van 

de Bert van Selm-commissie 

Wim van Anrooij en Lotte van 

den Bosch – voor het meelezen. 

Kasper van Ommen dank ik 

voor zijn hulp bij het verwerven 

van de in dit boekje opgenomen 

illustraties.

2  Tan 2018.

3  Anoniem 2018a.
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4  Winchester 2005, 254.

5  Jaquet 1988, 79.

De gebeurtenissen van 2018 brachten bij velen de beroemde 
uitbarsting van de Krakatau van 1883 in herinnering. De vul-
kaan was destijds al maanden onrustig geweest. Op 27 augus-
tus om tien uur ’s ochtends vond er zo’n zware eruptie plaats 
dat de vulkaan en het gebied eromheen werden opgeblazen. 
Twee aardplaten, weten we nu, botsten op elkaar, wat ook 
voor 1883 al regelmatig voor uitbarstingen had gezorgd. Maar 
de ramp van 1883 was een van de zwaarste uit de menselij-
ke geschiedenis. Door het geweld van de ontploffing dach-
ten velen dat de wereld verging. Huizen schudden op hun 
grondvesten. De explosie werd tot in Australië gehoord. Het 
was daarmee het hardste geluid dat ooit werd geregistreerd.4 
In Atjeh, in het noorden van Sumatra, waar al tien jaar een 
bloedige strijd werd gevoerd, stuurden de Nederlanders er 
troepen op uit, omdat ze dachten dat er vlak bij hen geschut-
vuur klonk.5

 In de onmiddellijke omgeving slingerde de vulkaan grote 
hoeveelheden as, modder en puimsteen in het rond. In Anyer 
was het overdag zo donker dat men geen hand voor ogen kon 

Het eiland Krakatau voor de uitbarsting. Ingekleurde houtsnede.  
North Wind Picture Archives/Alamy Stock Photo, abhhwf. 
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Foto van de uitbarsting van de Krakatau, 27 augustus 1883.  
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, kitlv 5888.
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6  Java-Bode. Nieuws, handels- en 

advertentieblad voor Nederlandsch- 

Indie, 27 augustus 1883.

7  Soerabaijasch handelsblad, 

28 augustus 1883.

8  Olson 2014.

9  Winchester 2005, 232.

10  Ibidem, 181 beklemtoont het 

‘revolutionaire belang van deze 

technologie voor de planeet’. 

Volgens hem was het voor het 

eerst dat er op zo’n grote schaal 

over een ramp gecommuniceerd 

kon worden.

11  Ibidem, 247-248.

zien.6 Zelfs in Batavia heerste diepe duisternis en viel er een 
‘kiezelregen’ uit de lucht.7 In de maanden erna daalde de 
temperatuur wereldwijd doordat asdeeltjes de zon reflec-
teerden. Nog niet zo lang geleden werd de theorie geopperd 
dat de kleurige lucht op het schilderij De Schreeuw (1893) van 
Edvard Munch geïnspireerd zou zijn op de gevolgen van de 
ramp. Op veel plaatsen zouden opvallende zonsondergangen 
te zien zijn geweest.8 
 Door de uitbarsting ontstonden er tientallen meters hoge 
tsunami’s. Eerst trok de zee zich terug en kwam het strand 
vol vis te liggen. Daarna stroomde het water land inwaarts 
met een snelheid van honderden kilometers per uur. Daar-
bij werden 165 dorpen verwoest, vielen er 36.417 doden en 
raakten duizenden mensen gewond.9 Dat lijkt niet zo veel 
vergeleken met de tsunami van 2004, waarbij ruim 230.000 
slachtoffers vielen. Men moet echter bedenken dat Indonesië 
in 2004 zo’n 223 miljoen inwoners telde tegenover circa veer-
tig miljoen in 1883. De uitbarsting van 1883 was dus enorm. 
 Het nieuws over de uitbarsting van de Krakatau ging 
dankzij de telegrafie al spoedig de wereld rond.10 Kranten 
publiceerden heet van de naald bloedstollende ooggetuigen-
verslagen. Net als in 2018 deden er in 1883 allerlei tot de 
verbeelding sprekende verhalen de ronde. Wat te denken van 
de geschiedenis van de Javaanse vuurtorenwachter in Anyer? 
Hij bleef op zijn plaats en zag hoe zijn vrouw en kinderen 
verdronken. Zelf overleefde hij de ramp op het nippertje, 
nadat de vuurtoren instortte toen die door een rotsblok was 
geraakt. Van de vuurtoren rest, tot op de dag van vandaag, 
slechts het fundament. In 1885 werd er een nieuwe gebouwd, 
een geschenk van Willem iii, die er nog steeds staat.11 
 Toen de rust was wedergekeerd, werd het tijd om de ba-
lans op te maken. De Nederlanders stuurden er vanuit Bata-
via onderzoekers op uit om informatie in te winnen. In de 
om geving van Teluk Betung, aan de andere kant van Straat 
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12  De laatste expeditie van de 

Kedirie naar de Lampongbaai na de 

uitbarsting van Krakatau in Sep-

tember 1883 1890, 9. Het verslag 

was eerder gepubliceerd in de 

Java-Bode, 13, 14 en 15 septem-

ber 1883.

13  Van Sandick 1891, 92.

Soenda, werd goed duidelijk wat de vloedgolven hadden 
aangericht. Van de kampong Kali Anda was niets meer over. 
Driekwart van de bevolking was omgekomen: ‘Daar vertoon-
de zich voor het eerst de ramp in al haar gruwelijke gevolgen. 
Rottende en stinkende lijken van menschen en beesten, eeni-
ge overgeblevenen die allen aan zware brandwonden leden, 
het landschap geraseerd, de huizen weg. […] Het geheel lever-
de een tooneel op dat geen pen vermag te beschrijven.’12

 De ellende was niet te overzien. Door het natuurgeweld 
waren locomotieven als blikken speelgoed in elkaar gedrukt 
en waren spoorstaven verbogen.13 Wie het er levend vanaf ge-
bracht had, zag zich geconfronteerd met nieuwe problemen. 
Voor de gewonden, van wie veel met ernstige brandwonden, 

Van de oude vuurtoren van Anyer rest niets anders dan het fundement.  
Foto: Geological Society of London Blog.
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14  De laatste expeditie van de 

Kedirie naar de Lampongbaai  

1890, 10-12.

15  Bataviaasch Handelsblad, 

8 september 1883.

16  Sugiharto 2014.

was medische hulp slechts in beperkte mate beschikbaar. De 
as van de vulkaan had de rijstvelden verwoest, waardoor er 
voedseltekorten dreigden. Ook was er een tekort aan drink-
water en braken er ziekten uit.14 En dan waren er nog de 
plunderaars die de getroffen gebieden teisterden.15

 Behalve het fundament van de oude vuurtoren herin-
nert tegenwoordig nog maar weinig aan de ramp van 1883. 
In Bandar Lampung, waarin de oude steden Tanjung Ka-
rang en Teluk Betung zijn opgegaan, is in 1981 in het Dipang-
ga Park een sober monument voor de slachtoffers opgericht. 
Hoewel het gedenkteken nog geen veertig jaar oud is, maakt 
het nu al een vervallen indruk.16 Toch is het een bezienswaar-
digheid met – afgaande op de website Tripadvisor – een aan-
trekkingskracht op toeristen. 

Krakatau-monument in het Dipangga Park te Bandar Lampung.  
Foto: Website Traven Notes, ttnotes.com.
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17  Verbeek [1885].

18  Zie voor zijn ooggetuigen-

verslag Praamstra & Van Zonne-

veld 2010, 121-124.

19  Van Sandick 1891.

20  Herdenking Krakatau uitbar-

sting 1883, 1933.

21  Vergelijk Winchester 2005, 

328 e.v.

Onderzoek naar de ramp
De uitbarsting van de Krakatau heeft vanaf het begin veel 
aandacht getrokken. Geologen, oceanologen en vulkano-
logen waren erdoor gefascineerd en schreven erover. Een 
jaar na de ramp publiceerde de geoloog R.D. Verbeek in op-
dracht van de gouverneur-generaal een Kort verslag over de 
uitbarsting van Krakatau op 26, 27 en 28 Augustus 1883 (1884). 
Die uitgave werd gevolgd door het boek Krakatau (1885). Bo-
vendien verzorgde Verbeek de publicatie van een album met 
vijfentwintig tekeningen in kleur, waarop de verwoestingen 
in beeld werden gebracht.17 Verbeek, die in Indië woonde, 
was zelf getuige geweest van de vulkaanuitbarsting. Hij had 
in de maanden ervoor onderzoek gedaan op het eiland Kra-
katau. Zijn lotgevallen staan centraal in het bbc-docudrama 
Krakatoa: The Last Days (2006) – een van de vele documen-
taires die over de ramp gemaakt zijn. Na Verbeek is er door 
andere geologen en vulkanologen steeds weer over de uit-
barsting geschreven. De ingenieur R.A. van Sandick had de 
ramp ook zelf meegemaakt; hij bevond zich aan boord van 
de mailboot Gouverneur-Generaal Loudon, die ten tijde van de 
uitbarsting in de buurt van de Krakatau voer.18 Ook hij publi-
ceerde er een boek over dat veel informatie uit de eerste hand 
bevat.19 Lezenswaardig is daarnaast de Herdenking Krakatau 
uitbarsting 1883 (1933), een speciale editie van de Java-Bode, 
waarin uitvoerig wordt teruggeblikt.20

 Een relatief recente publicatie is van de hand van de geo-
loog Simon Winchesters: Krakatoa. The Day the World Ex-
ploded (2003). Hierin reconstrueert hij de gebeurtenissen en 
gaat hij in op eerdere uitbarstingen. Naast geologen hebben 
ook biologen onderzoek gedaan naar de Krakatau-ramp. Zij 
registreerden tot in detail hoe flora en fauna na verloop van 
tijd weer terugkeerden op het eiland.21

 Een fascinerende bron vormen de ooggetuigenverslagen, 
die veelal in de Nederlands-Indische pers gepubliceerd 
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22  Jaquet 1988, 78-81, 86.

23  Ibidem, 93-94.

24  Zie De katholieke missiën; ge-

illustreerd maandschrift, in verbin-

ding met het Lyonsch weekblad van 

het Genootschap tot Voortplanting 

des Geloofs 8 (1884), 1 juli 1884.

25  Jaquet 1988, 93-94.

werden. Karakteristiek voor de koloniale context van de 
ramp, is dat deze ooggetuigenverslagen merendeels ge-
schreven zijn door Europeanen, vooral door Nederlanders. 
Die koloniale context verklaart ook dat alleen de namen van 
 Europese doden en overlevenden bekend zijn en wij weinig 
weten over de wijze waarop de inheemse bevolking de ge-
beurtenissen ervaren heeft. Zij hadden in mindere mate toe-
gang tot de beschikbare media. Al in 1988 heeft Frits Jaquet 
laten zien dat bepaalde motieven telkens weer terugkeren, 
zoals de onmogelijkheid om woorden te vinden om de ver-
woesting te beschrijven. Er wordt ook vaak stilgestaan bij de 
aanvanke lijke onwetendheid van de getroffenen. Om het ge-
luid van de eruptie te beschrijven vallen ooggetuigen terug 
op vergelijkingen: het geluid van een exploderende fabriek, 
een bulderend kanon, een blazende locomotief, een hevig 
onweer. Veel ooggetuigen schreven achteraf dat ze dachten 
dat het einde der tijden was aangebroken.22

 Ook de effecten van de vloedgolven keren telkens weer te-
rug, vaak met navrante details: de hysterische paniek, moe-
ders met kinderen die worden weggespoeld, het gekreun 
van slachtoffers, krokodillen en haaien die landinwaarts ge-
spoeld werden en zich te buiten gingen aan de lijken.23 De 
vrouw van de assistent van Anyer was landinwaarts gevlucht 
met haar twee kinderen: ‘Het jongste stierf in hare armen 
aan de brandwonden, want het regende gloeiende asch en 
puimsteen. Haar man is verdronken, haar huis met al haar 
 kleêren en goed is weggespoeld.’24 Er werden ook opgewek-
ter verhalen verteld, zoals van een zekere dr. Baczes uit Teluk 
Betung, die de ramp overleefde door halsoverkop de heuvels 
in te vluchten, met een speeldoos in de ene en een kalkoen in 
de andere hand.25 
 Omdat Indonesië in 1883 nog een kolonie was, was de uit-
barsting óók een Nederlandse aangelegenheid. Velen trokken 
zich de gebeurtenissen aan; iedereen had wel een familielid, 
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Wetenschappelijk onderzoek in de krater van de Krakatau, 1886. Foto: Woodbury & Page.  
Collectie Universitaire Bibliotheken, kitlv 3523.

vriend of kennis in Indië. In dit boekje richten we de blik 
op de literatuur, die in het onderzoek naar de Krakatau tot 
op heden nog nauwelijks aandacht heeft gekregen. De tekst 
is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel wordt de 
aandacht gevestigd op de liefdadigheidsactiviteiten die in 
Nederland georganiseerd werden. Hoe reageerden schrij-
vers op deze buitenlandse en tegelijkertijd Nederlandse 
ramp? En wat zeggen de liefdadigheidsinitiatieven over de 
kolo niale politiek van die dagen? In het tweede deel wordt 
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nagegaan welke invloed de ramp gehad heeft op de Neder-
landse literatuur. Welke werken verschenen er, waar gaan ze 
over en wat zeggen ze over de koloniale opvattingen van de 
periode waarin ze het licht zagen?

Slachtoffers van de vloedgolf, gevonden op Seboekoe Ketjiel,  
prent uit R.D.M. Verbeek, Krakatau. Album bevattende 25 teekeningen in kleuren van  

de verwoeste gedeelten van Straat Soenda, genomen twee maanden na de uitbarsting van Krakatau.  
Brussel: Nationaal Aardrijkskundig Instituut [1885].  

Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, kitlv4 m x 34.
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26  D’Arcy Wood 2014; Dröge 

2015.

27  Nederlandsche Staatscourant, 

12 maart 1885.

28  Tijdschrift voor Nederlandsch 

Indië 13 (1884) 1, 224-225; Neder-

landsche Staatscourant, 12 maart 

1885.

29  Java-Bode, 21 september 

1883.

I
Literatuur en liefdadigheid

De uitbarsting van de Krakatau was een van de eerste rampen 
buiten de huidige landsgrenzen die zoveel aandacht in Neder-
land genereerde. Toen achtenzestig jaar eerder, in 1815, de 
vulkaan Tambora ontplofte, gebeurde dat niet, omdat Indië 
toen door de Engelsen bestuurd werd.26 Nu Indië in Neder-
landse handen was, lag het voor de hand dat er een reactie 
vanuit het moederland kwam. Al op 3 september 1883 werd 
er een Centraal comité voor de noodlijdenden opgericht, om 
‘zonder onderscheid van landaard of godsdienst aan ieder, 
die hulp noodig had’ hulp te verlenen.27 Het aantal Europese 
slachtoffers was relatief gering. Voor de inheemsen werd een 
driefasenplan opgesteld: eerst een tijdperk van voorziening in 
dagelijkse behoeften, vervolgens een tijdperk van ‘opbeuring’ 
en ten slotte een tijdperk van vergoedingen.28

 Op veel plaatsen in Indië werden initiatieven ondernomen 
om geld in te zamelen. Die vonden plaats volgens de koloni-
ale scheidslijnen van die dagen. Overal gingen intekenlijsten 
rond om geld, goederen en andere hulpmiddelen te doneren. 
Er vonden muziekuitvoeringen, voorstellingen en andere ac-
tiviteiten plaats. Zo organiseerde een zekere familie Jeekel 
te Yogyakarta een soiree om geld in te zamelen voor, let wel, 
de Europese slachtoffers. Het moet, afgaande op een verslag 
in de krant, een luisterrijk feest geweest zijn, met stemmige 
verlichting, een wafelkraam, een waarzegster, dans en gezang 
en kraampjes met sigaren, bloemen, hapjes, taartjes en drank, 
waaronder ‘Krakatau-bowls’.29

 Ook in Nederland werden initiatieven genomen om de 
slachtoffers te helpen. Dat gaf een goed gevoel, zoals blijkt 
uit dit zelfgenoegzame citaat uit het Tijdschrift voor Neder-
landsch Indië (1883): ‘Bij den weemoed, die ons vervult voor 
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30  Tijdschrift voor Nederlandsch 

Indië 12 (1883) 2, 314-315.

31  Vergelijk Bloembergen 2002.

32  Het nieuws van den dag, 

25 september 1883.

de slachtoffers die een voorbarigen dood hebben gevonden, 
mag een dankbare opwelling niet onderdrukt worden voor 
de edelmoedige en lofwaardige wijze waarop van alle zijden 
geijverd wordt om althans de geslagen wonden te heelen 
welke menschelijkerwijze nog te genezen zijn.’ Men was en-
thousiast over het feit dat een ramp die zo ver weg had plaats-
gevonden, zoveel medeleven teweeg had gebracht. Daaruit 
bleek dat ‘de nauwe solidariteit die ons aan Indië verbindt 
en die ons noopt het lief en leed van Indië te deelen’ door de 
hele Hollandse natie gevoeld werd.30

De ‘internationale courant’ Krakatau
Toen de vulkaan uitbarstte, was in Amsterdam juist de 
 Wereldtentoonstelling van 1883 gaande, die in mei geopend 
was en tot 1 oktober 1883 duurde.31 Het festivalterrein be-
vond zich op het huidige Museumplein, dat toen nog een 
braakliggend veld was. Op zaterdag 22 september werd er 
een Krakatau-fancy fair (liefdadigheidsbazaar) georganiseerd. 
Ondanks het slechte weer en de drassigheid van het terrein 
stonden er die avond lange rijen wachtenden die allemaal iets 
op het ‘altaar der liefdadigheid’ wilden offeren. Binnen was 
het zo vol, dat er pas weer iemand in mocht als er iemand 
naar buiten kwam.32

 Het publiek liet zich met plezier het geld uit de zak klop-
pen door meisjes die prullaria verkochten, en klaagde niet 
als het geboden vermaak niet aan de verwachtingen voldeed. 
Men was bijvoorbeeld lekker gemaakt met de aankondiging 
van een ‘Panorama van Krakatau’. Misschien verwachtte men 
iets wat vergelijkbaar was met het Panorama Mesdag in Den 
Haag, dat in 1881 geopend was. Maar dit Krakatau- panorama 
viel nogal tegen. Het bestond uit drie ‘glaasjes’: ‘Door het 
eerste zag men een blauwe zee met dito schip, door het twee-
de een roode dito dito, en door het derde weêr dezelfde dito’s 
in het geel.’ Verder was er een Chinees die een veiling hield 
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33  Ibidem.

en met zijn ‘koddige welbespraaktheid’ de prijzen opstuw-
de. Wie zijn dorst of honger wilde stillen, kon terecht in het 
‘Pilsener Bierpaviljoen’ of in de ‘Duitsche Restauratie’. Ook 
in de ‘Hollandsche Restauratie’, waar een ‘Café-Concert’ ge-
geven werd, was het goed toeven. Verder waren er ook nog 
een muziektent en een champagnebar.33

 Ten slotte was er een ‘Paviljoen van de Pers’, waar men 
behalve bloemen en champagne tekeningen en foto’s kon 
kopen. Op literair gebied vond daar iets bijzonders plaats, 
want op die 22ste september 1883 werd ’s avonds er een bij-
zondere uitgave gepresenteerd: de ‘internationale courant’ 

Gezicht op de Wereldtentoonstelling (Internationale Koloniale- en Uitvoerhandel Tentoonstelling),  
gehouden te Amsterdam op het huidige Museumplein van 1 mei tot 1 oktober 1883.  

Collectie Rijksmuseum Amsterdam, rp-p-ob-89.774.
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Krakatau.34 Op de voorpagina van de vier pagina’s tellende 
uitgave staat: ‘Eerste en laatste nommer’, en het motto: ‘Lief-
dadigheid kent geen grenzen’. De opbrengt van de krant, die 
een kwartje kostte, was bedoeld voor de slachtoffers.
 De inhoud van de krant is met recht internationaal te noe-
men: er zijn bijdragen in het Frans, Duits, Italiaans, Hon-
gaars, Latijn, Grieks, Turks, Zweeds, Spaans, Portugees, 
Russisch, Arabisch, Hebreeuws, Japans, Chinees, Maleis, 
Javaans en ‘Neger-Engels’. Het merendeel is kort; soms niet 
meer dan een of twee regels. De ‘courant’ opent met een 
Frans verslag van de gebeurtenissen. Behalve een beschrij-
ving van de verwoestingen bevat het een oproep tot hulp. 
Java had in het verleden al veel onheil te verduren gekregen, 
maar de omvang van de Krakatau-ramp was zo groot, dat 
ieders hulp nodig was. Opvallend is ook het gedicht van de 
Duitse journalist Otto von Breitschwert op de voorpagina, 
waarin de bloedstollende details uit de ooggetuigenverslagen 
weerklinken: het gejammer, de drijvende lichamen. 
 Direct daaronder volgt een tekst van Nederlands bekend-
ste proza-auteur van dat moment: Multatuli. Eduard Douwes 
Dekker woonde, 23 jaar na de publicatie van zijn Max Have-
laar (1860), in het Duitse Nieder-Ingelheim. Ook daar was 
de uitbarsting hem niet ontgaan. Wat hij vermoedelijk niet 
wist, is dat een groot deel van de nakomelingen van de regent 
Karta Nata Negara (die vier jaar eerder was gestorven), tegen 
wie Max Havelaar strijd voert vanwege zijn uitbuiting van de 
Javanen, op de dag van de uitbarsting een familiefeest vierden 
en door een vloedgolf van de aarde waren weggevaagd.35

 Hoe dacht Multatuli over de ramp? In een brief van 18 sep-
tember 1883 aan de oogarts J.H. de Haas gaf hij een beschrij-
ving van een bezoek van dr. H.C. Muller, leraar klassieke talen 
aan het Amsterdamse gymnasium, die hem had opgezocht.36 
Het had volgens Multatuli een interessant gesprek opgele-
verd. Daarom vond hij het jammer dat hij Muller – ‘zoo’n 

Op tegenoverliggende  
pagina linksonder:

Aankondiging voor  
de Fancy Fair op  

22 september 1883  
te Amsterdam.  

Collectie Rijksmuseum  
Amsterdam,  

rp-p-ob-89.777.
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Nagebouwde Javaanse kampong op de Amsterdamse Wereldtentoonstelling te Amsterdam, 1883. 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam, rp-p-ob-89.751-15.

Het ‘Paviljoen van de pers’ op de  
Wereldtentoonstelling te Amsterdam, 

1883. Collectie Rijksmuseum  
Amsterdam, rp-p-1907-3959.
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Eerste pagina van de ‘internationale courant’ Krakatau,  
22 september 1883, met onderaan de bijdrage van Multatuli.  
Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, kitlv3 m dd 32.
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aangenaam beminnelyk mensch’ – zo stevig had moeten aan-
pakken. Tijdens hun ontmoeting was de uitbarsting van de 
Krakatau ter sprake gekomen, waarover Muller zou heb-
ben opgemerkt: ‘Ja, zoo zie je dat zy die alles willen doen 
afhangen van natuurwetten zich bedriegen.’ Dat liet de 
godsdiensthater Multatuli niet over zijn kant gaan:

Ik. Hé, waarom? zyn dan die érupties niet overeenkomstig 
de wetten der Natuur?
– O neen! ’t Is maar zeker dat er sedert den Zondvloed (!!) 
zoo’n beroering niet geweest is!
Ik begreep z’n redeneering niet. En nòg niet. Omdat die aard- 
en zeebeving byzonder sterk was (d.i. iets sterker dan we sedert 
eenige eeuwen gewoon zyn) moest ze tegen de natuurwetten 
inloopen! Dit was hem niet uit het hoofd te praten. Toch houd 
ik me van z’n oprechtheid overtuigd. Maar wat dan van z’n oor-
deel te denken dat in alle zaken ’t geloof niet betreffende, zoo 
niet scherp, dan toch normaal was?37

In dezelfde brief gaf Multatuli uiting aan zijn ergernis over de 
wijze waarop The Daily News over de ramp had geschreven: 
‘Hy betrekt daarin plaatsen die 200 uren ver van straat Sunda 
liggen, en zegt dat geheel Java verwoest is. Ook dat Holland 
zoo treurt. En dat heeft die Krant uit ’n depêche van… New 
York!’ Fake news in de negentiende eeuw. Multatuli verzucht-
te: ‘Men kan publiek alles wysmaken.’38 
 Aan de redactie van de ‘internationale courant’ Krakatau 
gaf Multatuli toestemming om zijn stuk ‘De banjir’ (de over-
stroming) op te nemen.39 Hij had het in 1861 gepubliceerd 
in de brochure Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb ten be-
hoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp in Indië 
van mei 1861. Waarschijnlijk hadden de samenstellers liever 
een nieuwe bijdrage van hem ontvangen, maar sinds hij het 
zevende deel van zijn Ideën in 1877 voltooide, had Multatuli 
niets meer gepubliceerd. 

Ingekleurd portret van  
Eduard Douwes Dekker  
(1820-1887), Multatuli,  

door August Allebé, 1874.  
Collectie Universiteits-  
bibliotheek Amsterdam.

van selm binnen 5e proef.indd   21 20-07-20   15:05



22

      het eiland van vuurrazernij                                de krakatau-ramp van 1883 en de nederlandse literatuur

40  Krakatau. Internationale 

courant, 22 september 1883; 

Multatuli 1950-1995, dl. 1, 497, 

500-501.

41  Multatuli, 1950-1995,  

dl. 1, 477.

42  Van der Meulen 2002, 52.

Overigens was zijn stuk, hoewel ruim twintig jaar oud, nog 
altijd actueel. Het begint zo: ‘Hoe zal ik u beschryven, mag-
tige stortvloed van ’t gebergte! Waarmeê zal ik u vergelyken, 
reus van water, die wegvoert wat u tegenstaat, die boomen 
ombuigt als halmen, en geheele wonden gladstrykt!’ Ver-
volgens geeft hij een levendige beschrijving van hoe huizen, 
koffieplantages en mensen door een muur van water worden 
weggespoeld. Aan het slot hanteert Multatuli eenzelfde tech-
niek als in de Max Havelaar. Zoals hij in die roman de in-
heemse bevolking een gezicht gaf door middel van  Saïdjah en 
Adinda, zo deed hij dat in dit stuk door een reeks inheemse 
slachtoffers te noemen, zoals Pa-Simah, die met zijn zoon-
tje was omgekomen, Loentar die op een paard was gevlucht 
maar ingehaald werd door het water, en de jonge geliefden 
Kerto Widjoyo en Sitoe, die samen verdronken. Door over 
Indonesiërs te schrijven, uitte Multatuli kritiek op de Neder-
landers, die in de berichtgeving de inheemse slacht offers niet 
bij naam noemden: de doden werden alleen in aantallen ver-
meld. Multatuli vond dat onverdraaglijk: ‘Want die  Javanen 
waren menschen! De lyken die daar liggen, en dreigen met 
pest, zyn de lyken van menschen! Zy voelden, hoopten, vrees-
den als wy, hadden aanspraak op levensgeluk als wy. Lezer, 
het waren menschen, die Javanen!’40 Die boodschap was in 
1883 niet minder relevant dan 22 jaar eerder. 
 Opmerkelijk, ten slotte – er is nog niet eerder op  ge wezen – 
is dat Multatuli’s bijdrage in 1883 hier en daar is ingekort. 
Het is bekend dat Multatuli niet in God geloofde. Beroemd 
is zijn Gebed van den onwetende (1861), dat eindigt met de 
beroemde regel: ‘O God, er is geen God!’41 Hij wees elke 
vorm van religie af.42 Ook ‘De banjir’ getuigt daarvan, maar 
in de Krakatau-versie is er niets van te merken. Meteen aan 
het begin van het stuk is een passage weggelaten waarin de 
auteur fulmineert tegen priesters en religieuzen die de Heer 
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misbruiken om ‘zich de vreze des volks ten nutte’ te maken, 
‘om winst- en gezaggevend verband te brengen tussen de 
forse krachten der schepping, en hun eigene onmacht’.43 
Voor zo’n atheïstische passage was in het christelijke lief-
dadigheidskoor van 1883 kennelijk geen plaats.
 Naast Multatuli – wiens stuk als feuilleton over twee 
pagina’s verspreid werd – krijgt het gedicht ‘Nood-
kreet’ van de schrijver en encyclopedist Anthony 
Winkler Prins een prominente plaats in de krant. Het 
is niet bekend waarom de samenstellers ervoor kozen 
om juist een gedicht van hem op te nemen. Winkler 
Prins roept de lezer op om met een dankbaar hart en 
met milde hand te geven voor Java. De vulkaan wordt 
door hem gepersonifieerd als een ‘Vuurreus’, die eeuwen-
lang onder het ‘waterbad’ had gesluimerd, en die nu uit zijn 
ondergrondse kerker was losgebroken, met verwoestende 
gevolgen: 

Hij stuwt de waatren op tot hemelhooge golven;
Ons lieflijk Eden wordt bij ’t wassend vloedgetij
Een zilte waterplas, een barre woestenij,
Tienduizenden, helaas! zijn in dien vloed bedolven;
De wanhoop grijnst ons aan, want wat ons overschiet,
Is rouw en schrik en smart, ellende en zielsverdriet!44 

De tekst van Winkler Prins is heel anders dan die van Multa-
tuli, omdat het een eenzijdig Nederlands perspectief bevat. 
Indië wordt door Winkler Prins, geheel volgens de koloniale 
retoriek, voorgesteld als een ‘vruchtbaar paradijs’, als ‘Ons 
lieflijk Eden’. Het bezittelijk voornaamwoord is betekenis-
vol; Indië is van óns. Dat moest reden genoeg zijn voor de 
Nederlanders om gul te doneren. Er stond immers veel op 
het spel: het behoud van het ‘weldadig Nederland’. Een ver-
wijzing naar de godsdienst ontbreekt. 

Portret van Anthony  
Winkler Prins (1817-1908). 

Collectie Literatuurmuseum, 
Den Haag.
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Laatste pagina van de ‘internationale courant’ Krakatau,  
22 september 1883, met wapens en andere afbeeldingen.  

Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, kitlv3 m dd 32.
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Andere liefdadigheidsuitgaven
In 1883 verscheen er in Nederland nóg een liefdadigheidsuit-
gave, Holland-Krakatau, ‘ten voordeele der slachtoffers van de 
ramp op Java’. Letterkundigen, musici, schilders en kunste-
naars werden in de kranten en door middel van een gedrukte 
circulaire opgeroepen om voor 15 september een bijdrage af 
te staan. Inzendingen moesten kort zijn en mochten niet meer 
dan twintig bij dertig centimeter beslaan.45 
 Het idee voor deze uitgave was afgekeken van het buitenland. 
In Frankrijk was in 1879 de eenmalige uitgave  Paris-Murcie 
verschenen, met als ondertitel: Journal publié au profit des vic-
times des inondations d’Espagne. Op 15 oktober 1879 was de ri-
vier Segura buiten zijn oevers getreden, waarbij hele dorpen 
verwoest werden en zo’n duizend doden vielen. Ook in de 
Nederlandse pers werd hierover geschreven. Er werden hon-
derdduizenden exemplaren van Paris-Murcie gedrukt, die voor 
één franc verkocht werden. In Nederland ging de uitgave voor 
zestig cent over de toonbank. Wie een exemplaar van dit fraaie 
blad in handen had, zag dat tal van Franse kunstenaars tekenin-
gen en auteurs korte bijdragen hadden geleverd. Koningen en 
beroemdheden hadden hun handtekening opgestuurd, vanuit 
Nederland bijvoorbeeld prins Alexander.46 In 1883 verscheen 
er nog zo’n schitterende uitgave, Paris- Ischia, ten behoeve van 
de slachtoffers van een aardbeving op het Italiaanse eiland 
Ischia in juli van datzelfde jaar.
 Aanvankelijk waren de initiatiefnemers van plan om de uitga-
ve Java-Krakatau te noemen, maar daar was verzet tegen gere-
zen. Zo had onder anderen de schrijver Conrad Busken Huet, 
die een uitnodiging had gekregen om mee te werken, vanuit 
Parijs zijn invloed aangewend om ervoor te zorgen dat het Den 
Haag-Krakatau, of beter nog: Holland-Krakatau zou worden.47 
Dat was gelukt. Prins Alexander werd bereid gevonden om als 
beschermheer op te treden. Dat verleende de uitgave prestige, 
evenals de namen van de twee beroemde en gezaghebbende 
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kunstenaars die als redacteur optraden: de schilder Johannes 
Bosboom voor de beeldende kunst en de letterkundige Jan 
ten Brink voor de literatuur. De Rotterdamse kunstschilder 
Charles Rochussen nam de titelplaat voor zijn rekening. Het 
was een project met een nationale uitstraling, waarvan men 
hoopte dat de uitgave ook in het buitenland gekocht en gelezen 
zou worden. Daarom vervaardigde men tevens een Franstalige 
versie. Er waren verder plannen voor het tot stand brengen 
van een Engelstalige variant, maar die lijken op niets te zijn 
uitgelopen. Eind november 1883 kwam de fraai vormgegeven 
en verzorgde uitgave Holland-Krakatau op de markt.
 Wat was de rol van schrijvers in dit project? In 2005 ver-
scheen een artikel van Constant Cuijpers over de bijdragen 
van beeldend kunstenaars in relatie tot vergelijkbare lief-
dadigheidsalbums. Uit zijn onderzoek blijkt dat er wel teke-
ningen vervaardigd werden naar aanleiding van de Krakatau- 
uitbarsting, maar vrijwel geen enkele over Indië en de ramp 
zelf.48 De literaire bijdragen worden in de bijdrage van Cuij-
pers buiten beschouwing gelaten. De inhoudsopgave van 
Holland- Krakatau bestaat uit vijf delen. In de categorie ‘Fac-
similes’ zijn de handtekeningen van koning Willem iii, konin-
gin Emma en prins Hendrik afgebeeld. Daarna worden vijf 
‘Muzikale bijdragen’ aangekondigd, een ‘Statistiek bij drage’ 
(over de bevolking, veestapel en het ‘zoutdebiet’ op Java) en 
‘Bijdragen van onze Schilders’ (55). Ten slotte volgen de ‘Let-
terkundige bijdragen’ (82 in totaal) en enkele pagina’s met 
advertenties.
 Holland-Krakatau vormt een staalkaart van wat Nederland 
in 1883 aan literatuur te bieden had. Wie erdoorheen bladert, 
komt alle grote namen van die tijd tegen, in een fase dat de 
Tachtigers nog niet aan hun opmars waren begonnen. Hoe 
beroemder de auteur, hoe korter de bijdrage, zo lijkt het. 
 Nicolaas Beets, die een jaar later nationaal gehuldigd zou wor-
den bij zijn zeventigste verjaardag,49 dichtte: 
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Titelpagina van Paris-Murcie. Journal publié  
au profit des victimes des inondations d’Espagne.  

Paris: Le comité, [1879]. Collectie  
bnf Gallica, https://gallica.bnf.fr.
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Titelpagina van Johannes Bosboom & Jan ten Brink (red.),  
Holland-Krakatau. Onder bescherming van Z.K.H. Alexander der Nederlanden  

uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java.  
’s-Gravenhage: J. Ykema, 1883. Collectie Universitaire  

Bibliotheken Leiden, 1503 a 12.
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Spreekt uw hart voor iets goeds, 
kort en goed zij ’t beraad;
Paar de daad aan ’t besluit; 
huw ’t gebed aan de daad.50 

Conrad Busken Huet, die zelf jarenlang in Nederlands- Indië 
had gewoond en gewerkt, stond eveneens een tekstje af. Uit 
een brief weten we dat hij aangedaan was door de ramp: 
‘Welk eene noodlottige gebeurtenis! Zoovele duizenden 
menschen in eens weggenomen! U kunt U voorstellen hoe 
deze tijdingen ons getroffen hebben, die bij de welvaart van 
Nederlandsch-Indie van zoo nabij betrokken zijn.’51 In zijn 
bijdrage haalde Huet een Chinees volksgeloof aan dat stelde 
dat men beter de duivel kan aanbidden dan God, aangezien 
God goed is, terwijl de duivel iedereen probeert kwaad te 
berokkenen: ‘Onoverwinlijk, zelfs voor den Duivel, is alleen 
het menschelijk medegevoel en de menschelijke hulpvaardig-
heid.’ De Schiedamse dominee François HaverSchmidt was 
het hiermee eens en dichtte: ‘ ’s Volks schuld, waarom des 
Heeren geesel sloeg? – / Geholpen dient! – Dit antwoord zij 
genoeg.’52 
 Andere bekende namen zijn Johannes Kneppelhout, J.J.L. 
ten Kate en J.A. Alberdingk Thijm. De laatste verbond lief-
dadigheid met de nationale identiteit: ‘Neen, wie zijn leêge 
hand in deze bus durft steken, / Hij is den eernaam niet van 
Nederlander waard.’53 Anders van toon en inhoud is het son-
net dat de Amsterdamse domineedichter Bernard ter Haar 
bijdroeg, ‘Verre doden’, waarin hij een Nederlandse moeder 
in de ik-vorm laat treuren om een zoon die bij de Kraka-
tau-uitbarsting om het leven is gekomen: 

Dat ik ter zelfder uur het leven blij genoot,
Toen gij zoo ver van huis, zoo eenzaam laagt te sterven,
Dat ik Uw laatste woord, Uw laatsten blik moest derven,
Dat mijn hand U niet zacht de vriendlijke oogen sloot.54
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Na de wending volgt de moraal, als de bedroefde moeder 
zich realiseert – nadat een zachte stem haar dit troostend 
heeft ingefluisterd – dat haar zoon niet verdwenen is, maar 
voor altijd in haar hart zit.
 Tegenover deze mannen staan veel minder inzendingen 
van vrouwelijke auteurs. Een zekere Agnes, waarachter ver-
moedelijk J.L. Wildeboer-Luitingh schuilging, stond het 
stukje ‘Weldadigheid’ af, waarin ze opriep om het leed te 
verzachten. Zonder meer koloniaal is de wijze waarop ze 
de inwoners van ‘Insulinde’ als hulpeloze kinderen voor-
stelt: ‘Holland wil en zál als eene liefderijke moeder zich 
ontfermen over zijne zoo zwaar beproefde kinderen en hen 
niet verlaten.’ Vergelijkbare uitspraken zien we bij manne-
lijke auteurs, zoals L.R. Beijnen, die de Indonesiërs om hulp 
laat vragen bij het moederland: ‘Wij kinderen van ’t Oosten 
gevoelen diep; onze dankbaarheid zal duurzaam zijn.’55 De 
Amsterdamse cargadoor-dichter H.Th. Boelen kiest juist 
voor een vader-moedervergelijking, waarin Java als vrouw 
– dat wil zeggen: als zwak, ondergeschikt, hulpbehoevend – 
wordt gerepresenteerd: 

De Westerling mocht door verstand en moed
’t Bezit der Oosterling verwerven.
Zij schonk hem gaarne van haar overvloed,
Niet vragend wat zij zelf moest derven.
Een kindertal versterkte dra den band,
Ofschoon zij daardoor wel eens twistten.
Ach, vrouwen lijden soms aan onverstand
En mannen zijn vaak egoïsten.
Maar eensklaps wordt de vrouwe zwaar gewond,
Het groot gezin lijdt in de moeder,
De man denkt slechts aan haar en geeft terstond.
Arm Java, Neerland wordt uw hoeder!56
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Ook de lofzang van de romancière Truitje Bosboom- 
Toussaint op Jan Pieterszoon Coen getuigt van een koloni-
ale ideologie. Verwijzend naar Multatuli typeert ze hem als 
de stichter van Batavia en het ‘Rijk van Insulinde, dat nòg 
schittert als het schoonste juweel aan Neêrlands kroon’. Het 
gedrag van Coen, die zich ‘door onwrikbare wilskracht, ijze-
ren volharding en streng pligtbesef’ liet leiden en nooit tot 
 ‘desperacie’ verviel, stelde ze ten voorbeeld aan alle Neder-
landers, die royaal moesten geven ‘om ridderlijk en christe-
lijk een deel dier groote schuld af te doen, die wij sinds eeu-
wen hebben aan Java’.57

 Heel anders van inhoud en enigszins uit de toon is het 
proza stukje van Melati van Java (het pseudoniem van de in 
Indië geboren Marie Sloot), ‘Uit liefdadigheid’. Ze uit felle 
kritiek op het zelfingenomen liefdadigheidsgedrag van de 
Nederlanders: op de meisjes die naar een ‘magnifique’ bal, 
gaan zoals een zekere Justine, die zich alleen druk maakt over 
haar jurk; op lieden die een concert bezoeken, slechts voor 
hun eigen vermaak; op een rederijkerskamer die een voor-
stelling geeft, omdat die anders nooit een volle zaal krijgt. 
En dat uit naam van de liefdadigheid! Ook dichters die een 
oud vers bewerken en ‘water’ voor de gelegenheid in ‘vuur’ 
veranderen en ‘overstrooming’ in ‘aardbeving’ krijgen ervan 
langs. Het was voor velen een mooie gelegenheid om hun 
naam weer eens gedrukt te zien, en voor kritiek hoefde men 
in het geval van rampliteratuur niet beducht te zijn. Enigszins 
bitter merkt ze op: ‘En zoo wordt de groote, wijde mantel der 
liefdadigheid geworpen op nietigheden en verspilzucht, op 
ijdelheid en liefde tot vermaak of opschik. Maar wat deert het 
den armen slachtoffers?!’58

 Behalve Melati van Java is er slechts één auteur die een min 
of meer kritische noot plaatst bij de wijze waarop de Neder-
landers met de ramp omgingen. Dat was de Amsterdamse 
 sigarenhandelaar-schrijver Justus van Maurik. Hij schreef een 
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59  Multatuli-biograaf Dik van 

der Meulen haalde deze bij drage 

aan in het radioprogramma ovt, 

2 januari 2005. Volgens hem 

vertoont het personage overeen-

komsten met Multatuli’s perso-

nage Droogstoppel.

geestige pastiche van de prototypische gevoelloze, immer 
klagende Nederlander, een zekere Van Pruttelen.59 Aan het 
begin van Van Mauriks bijdrage merkt dit personage op: ‘Al-
weêr een aardbeving! – Brrrrr!’ Wat volgt is een lange jeremi-
ade waaruit blijkt dat Van Pruttelen vooral met zichzelf be-
zig is. In Nederland was immers ook wel eens een aardschok 
geweest. En trouwens: ‘Wat heb je aan zoo’n aardbeving? – 
Niets, totaal niets! ’t Kost allemaal geld; iedere schok, is een 

Portret van Marie Sloot (1853-1927),  
alias Melati van Java. Collectie Vilan van de Loo.
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duw aan je beurs.’ En als er dan weer zo’n ramp plaatsvond, 
volgden er tot zijn grote ergernis weer collecten en verzoeken 
om geld te geven: ‘Wat moet het voor een wereld worden, als 
’t zóó door gaat? Een armoedige rommel, één groot knekel-
huis, één groote kollekteerzak. Voor mijn part komen er nooit 
of nimmer aardbevingen meer – ik zie er het nut volstrekt niet 
van.’ In een N.B. voegde Van Maurik er ter verheldering aan 
toe dat hij het niet met deze Van Pruttelen eens was.60

 Een vierde vrouwelijke auteur die in Holland-Krakatau met 
een bijdrage voorkomt, is A.S.C. (Adèle) Opzoomer, de doch-
ter van C.W. Opzoomer, die zelf eveneens een stukje bijdroeg. 
Zij publiceerde doorgaans onder het pseudoniem A.S.C. 
Wallis, maar presenteerde hier een tekst onder haar eigen 
naam. Omstreeks 1883 was in Nederland de ‘ethische poli-
tiek’ nog niet begonnen. Conrad Theodor van Deventer gaf in 
1899 het startsein met zijn artikel ‘Een eereschuld’ in De Gids. 
Het werd het begin van een politiek die niet alleen gericht 
was op de economische exploitatie van Indië, maar ook, van-
uit een morele roeping, op de belangen van de Indonesische 
bevolking. Daarom gingen de Nederlanders investeren in de 
kolonie. Dezelfde visie blijkt uit haar prozastukje: ‘Veel heeft 
Nederland van Java ontvangen, het drage thans een deel zijner 
schuld af, het geve rijkelijk, zooals het ontving.’61 
 Wat Cuijpers opmerkte over de tekeningen gaat ook op voor 
de literatuur: slechts een klein deel heeft betrekking op de 
ramp of op Indië. De uitbarsting vormt hoogstens de aan-
leiding om in versvorm het belang van liefdadigheid, mens-
lievendheid of medelijden te beklemtonen, of om te reflecte-
ren op de vergankelijkheid van het leven en de afhankelijkheid 
van de mens van de wil van God. Eén enkele keer wordt er 
verwezen naar een eerdere ramp: de aardbeving en tsunami 
van Lissabon van 1755.62 
 Al kort nadat Holland-Krakatau was aangekondigd in de 
kranten, werd er een tweede liefdadigheidscourant ‘in den 
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trant van Paris-Murcie en Paris-Ischia’ in het vooruitzicht 
gesteld door de Utrechtse firma F.B. van Ditmar: Nederland- 
Insulinde.63 Schrijvers en kunstenaars werden opgeroepen om 
ook voor deze uitgave iets in te sturen, met meer dan twee-
honderd inzendingen als resultaat. Al direct werd er kritiek 
geuit op het feit dat de krachten niet vereend werden.64 Des-
ondanks kwam eind november 1883 Nederland- Insulinde van 
de persen. Voor vijftig cent konden belangstellenden een 
exemplaar kopen.65 In het voorwoord excuseerde de uitgever 
zich voor het feit dat er nu twee liefdadigheidswerken wa-
ren: ‘Helaas! Vernamen wij eerst toen dat een dergelijk plan 
ook bij een ander reeds in staat van uitvoering was gekomen, 
maar ook wij konden toen niet meer terug.’ 66 
 Qua opzet is de uitgave hetzelfde als Holland-Krakatau: be-
halve ‘illustratiën’ zijn er ‘letterkundige bijdragen’ en ‘muzi-
kale compositiën’ opgenomen. Tussen de negentig literaire 
inzendingen staan relatief weinig grote namen. Uitzonde-
ringen zijn C.S. Adama van Scheltema, Abraham Kuyper en 
Betsy Perk. Het is niet ondenkbaar dat deze uitgave vooral 
aan auteurs van de tweede en derde garnituur een publicatie-
mogelijkheid verschafte. Een regionale krant merkte op dat 
als men Holland-Krakatau en Nederland-Krakatau naast elkaar 
zou leggen, de onpartijdige criticus de eerste uitgave ‘op een 
der hoogste sporten’ van de vaderlandse kunstladder zou 
plaatsen.67 Desondanks is het een interessante uitgave, die 
informatie bevat over middlebrow-literatuur en om die reden 
nader onderzoek verdient.
 Ten slotte werd in oktober 1883 ook nog Neerlands gymna-
siasten Krakatau aangekondigd, ‘ten bate der noodlijdenden in 
Insulinde’. Het betrof een speciale uitgave van Vox Gymnasii, 
het ‘orgaan voor Neêrlands Gymnasiasten’. G.J. Thieme te 
Arnhem trad op als uitgever.68 Behalve leerlingen leverden 
ook leraren een bijdrage. Tot hun vreugde hadden ze tevens 
enkele kunstenaars bereid gevonden om mee te werken. Zo 
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Titelpagina van Nederland-Insulinde. Gedenkblad ten voordeele  
van de ongelukkigen op Java. Utrecht: Van Ditmar en Nikerk, 1883.  

Kopie in collectie Van Gogh Museum Bibliotheek,  
Amsterdam, ts 3652.
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stonden Johannes Bosboom en Jozef Israëls allebei een te-
kening af, en de dichter Eliza Laurillard een tekstje. Trots 
was men ook op de handtekeningen van de hoog leraren J.A. 
Alberdingk Thijm, W.J.A. Jonckbloet en C.H.D. Buys Bal-
lot. Het merendeel van de teksten gaat niet over de Krakatau, 
maar is typische scholierenpoëzie, over vakantie, verliefdheid 
en schoolperikelen.

Titelpagina Neerlands Gymnasiasten Krakatau.  
Arnhem: Vox Gymnasii, [1883]. Collectie  

Universitaire Bibliotheken Leiden, 1503 a4. 
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II
Krakatau in de Nederlandse fictie

De Nederlandse liefdadigheidsuitgaven die hiervoor ter 
sprake kwamen bevatten vooral prozaschetsjes en gelegen-
heidspoëzie. Hoewel de ramp tot de verbeelding sprak, heeft 
die nauwelijks fictie opgeleverd. Dat mag men gerust verba-
zingwekkend noemen. Louis Couperus typeerde de Kraka-
tau als ‘Het eiland van vuurrazernij’. De ramp van 1883 was 
zo beroemd, dat hij de vulkaan op zijn reis naar Java met ei-
gen ogen wilde zien en erover schreef in Oostwaarts (1923).69 
 Enige jaren later maakte Hella S. Haasse, die in 1918 te 
Batavia geboren was, met haar schoolklas een dagreisje er-
naartoe. In haar boek Zelfportret als legkaart (1954) merkte 
ze op dat ze in de ochtend, nog voor zonsopgang, op pad 
gingen, ‘in de verveloze wagons van een voor die tocht af-
gehuurde trein door Bantam, met meer aandacht voor onze 
eigen koorzang bij banjo-muziek – Oh Mono! en  Stormy 
 Weather – en voor de in overvloed rondgereikte flesjes spuit-
water, dan voor het landschap in de geelrose glans van de 
dageraad’. Met een oud passagiersschip van de Paketvaart 
reisden ze ‘in de schaduw van de tegen de zonnegloed boven 
de dekken gespannen zeilen bij spel en zang en erwtensoep’ 
naar hun doel, de Krakatau, ‘indrukwekkend oprijzend uit 
de zee in middaggloed: de naakte met zwart puin bedekte 
kegel van de vulkaan’.70 
 Adriaan van Dis heeft beschreven hoe hij als kind gefas-
cineerd was door een lithografie van een vulkaan die boven 
de haard van zijn grootvader hing. Zijn opa was vijf jaar oud 
toen de Krakatau uitbarstte en kon er op zijn vierennegen-
tigste nog over vertellen alsof hij er zelf naast had gestaan, 
aldus zijn kleinzoon. De ramp van 1883 maakte diepe in-
druk: ‘Ook in grootvaders Brabantse dorp liep de bevolking 
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er voor uit. In het rood aan de hemel zag hij het bloed van de 
inlanders. Zijn moeder had nog dekens voor ze opgehaald.’ 
De verhalen over de vulkaan boeiden Van Dis zo zeer dat 
hij er in 2004 zelf naartoe reisde om hem met eigen ogen te 
aanschouwen: ‘En opnieuw rommelt het er vervaarlijk.’71

 Fictie over de Krakatau is verder opvallend genoeg alleen 
in de jeugdliteratuur te vinden. Kennelijk werden zulke 
sensationele verhalen vooral geschikt geacht voor jonge le-
zers, en dan met name voor jongens. In het vervolg worden 
vier Nederlandstalige verhalen en jeugdromans aan de orde 
gesteld. 

‘Vertellingen van de maan’ (1886)
Het eerste werkje waarin de Krakatau-ramp voorkomt 
is in het verhaal ‘Vertellingen van de maan’ uit de bundel 
Sprookjes en vertellingen (1886).72 De auteur was Nellie van 
Kol- Porreij. Ze was in 1851 geboren en werkte van 1877 tot 
1883 als gouvernante in Indië.73 De focalisator en verteller 
van het verhaal is de maan. Origineel was dat niet. Hans 
Christian Andersen had dit idee eerder gebruikt. Zijn tekst 
was in  Nederland onder meer bekend door de vertaling-in- 
verzen die J.J.L. ten Kate ervan maakte.74 Nellies verhaaltje 
is onderverdeeld in zes vertellingen, waarvan er drie in Indië 
spelen. 
 In de eerste beschrijft de maan de schoonheid van ‘Insu-
linde’: ‘Ik steeg op over Java’s vruchtbaren Westhoek, ik be-
scheen de schoone straat Soenda met hare eeuwig bloeiende 
oevers.’ Nog maar kort geleden had de maan de lieflijkste 
taferelen beschenen, toen de ‘oude Krakatau’ nog midden 
in de zee in een diepe slaap verzonken was en droomde over 
hoe hij driehonderd jaar geleden de zee had laten beven on-
der zijn gebrul en met zijn adem schepen had verbrijzeld. 
‘Waarom was hij oud en zwak geworden?’ Daarop rekte de 
berg zich de leden, schudde ‘den grijzen kop’ en ontwaakte.75 
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Bleek van angst zagen de mensen elkaar aan. Moeders grepen 
hun kinderen vast en drukten ze tegen de borst:

De aarde begon te splijten, de huizen stortten in, de van doods-
angst bevangen menschen vlogen her- en derwaarts, niet weten-
de, waarheen zich te begeven; want alles dreigde hen met den 
dood: de zee, woedend buiten hare oevers getreden; de steenen 
gebouwen, als kaartenhuizen inéénzakkende; de ontwortelde 
boomen, de splijtende bodem. Nog eens en nog eens rekt zich 

Omslag van Nellie, Sprookes en vertellingen.  
Leiden: E.J. Brill, 1886. Collectie Universitaire  

Bibliotheken Leiden, 1059 h 9.
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De uitbarsting van de Krakatau in 1883, uit: G.J. Symons e.a. (ed.),  
The eruption of Krakatoa, and subsequent phenomena. Report of the Krakatoa  

Committee of the Royal Society. London: Trubner & Compagny, 1888.  
Collectie North Wind Picture Archives/Alamy Stock Photo, hrp38g. 
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de reus… en verbrijzeld liggen de steden en dorpen; begraven de 
menschen onder de puinhoopen hunner woningen; en de hoog 
opgezweepte zee stoof diep landwaarts in en nam alles, alles 
mede: puinhoopen en lijken.76

De beschrijving van de gruwelen stopt abrupt als gevolg van 
het gekozen focalisatiepunt, want door de ‘zwarte, dikke rook-
kolommen, die uit de ingewanden van den reus opstegen’ kan 
de maan niets meer zien. Slechts een enkele keer, als de wind 
de rookwolken uit elkaar drijft, vallen de lichtstralen ‘op de 
aarde, op het pad van duizenden vluchtelingen: mannen, wier 
vrouwen; vrouwen, wier mannen; ouders, wier kinderen; kin-
deren, wier ouders waren meegesleept door den alles vernie-
lenden vloed…’77

 In de tweede vertelling stijgt de maan op ‘uit straat Bali en be-
schijnt de steenachtige vlakten en de vruchtbare berghellingen 
van Banjoewangie en Bezoeki’. Daar ziet zij de Indische wilder-
nis: de gevaarlijke koningstijger, een toom wilde varkens, een 
apenfamilie, luierend in een boom. Vervolgens verlicht ze een 
groot residentiehuis: ‘Ik boorde mijn stralen door het dichte 
loof van den waringin heen, die het gansche achtererf bescha-
duwt, en gluurde in de ruime achtergalerij.’ Daar speelt een 
groepje vrolijke meisjes. Alleen Marie(tje), de blonde dochter 
van de resident, is somber en wil niet spelen. Ze vraagt haar 
vriendinnetjes of ze weten van de Krakatau. Allemaal hebben 
ze ervan gehoord. ‘Die heeft vuur gespuwd’, aldus Louise. ‘En 
huizen omgegooid’, stelt Mathilde. Carry: ‘En menschen dood-
gemaakt.’ Waarop Louise weer: ‘En er is ook nog een groote zee 
geweest, die een heeleboel kwaad heeft gedaan.’ Marie legt uit 
dat er veel doden en slachtoffers zijn, dat tallozen dakloos ge-
worden zijn, en dat er veel kinderen zijn die geen eten en drin-
ken hebben. Daarop overtuigt zij haar vriendinnen om allemaal 
een muntstuk af te staan. De maan is tevreden over het gedrag 
van deze voorbeeldige meisjes: ‘Ongemerkt drukte ik harte lijke 
kussen op de zwierende lokken dezer vroolijke, goedhartige 
kinderen.’78
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De derde vertelling is gespiegeld aan de tweede. Ditmaal be-
schouwt de maan een arm gezin. We lezen over een moeder 
en haar zoontje Max, die in een eenvoudig ‘bamboezen huis-
je’ wonen. Max verheugt zich erop dat hij de volgende dag 
jarig zal zijn, op de bal die hij zal krijgen en op de lekkere 
koekjes: ‘Colombijntjes met gelei en waterchocolade!’ Moe-
der wijst hem erop dat er ook arme kinderen zijn, die honger 
lijden: ‘Uit een grooten berg kwam rook en vuur, en alles wat 
in de nabijheid was, verstikte en verbrandde. […] Er stierven 
Papa’s van kleine kinderen zoodat de Mama’s arm en verlaten 
achterbleven; en er stierven ook vele Mama’s, zoodat er nu 
vele kinderen zijn zonder ouders, zonder huis, zonder eten…’ 
Ze overtuigt Max ervan het geld dat ze gereserveerd had om 
koekjes te kopen aan die arme kinderen te sturen, ‘om rijst en 
den[g]deng te koopen’. Max, die wel erg moet huilen (‘Max 
houdt zooveel van colombijntjes, Ma!’), stemt hier uiteinde-
lijk mee in, tot tevredenheid van de maan.79

‘De kluizenaar van Rakata’ (1897)
Een tweede werk is De kluizenaar van Rakata of Krakatau in 
vuur en vlam. Het verscheen in 1897 en werd aanbevolen als 
het perfecte Sint Nicolaasgeschenk voor jongens.80 Het was 
een vertaling van de avonturenroman van de Schotse jeugd-
boekenauteur Robert Michael Ballantyne: Blown to Bits or the 
Lonely Man of Rakata: A Tale of the Maly Archipelago (1894). 
Hij baseerde zijn verhaal op wetenschappelijke informatie, 
zoals een onderzoeksrapport uit 1888 van de Royal Society 
of London.81 
 De roman gaat over Nigel Roy, de zoon van de Engelse 
zeekapitein Van der Kemp. Acht jaar na publicatie verscheen 
de vertaling op de markt, die ook inhoudelijk enigszins was 
toegesneden op het Nederlandse lezerspubliek. Zo heet 
de hoofdpersoon niet Nigel, maar Willem. Het verhaal be-
gint op een donkere nacht in 1883 als vader en zoon door 

79  Ibidem, 223-228.

80  Advertentie in Het Nieuws 

van den dag, 29 november 1897.

81  Morgan 2013.
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Omslag van R.M. Ballantyne, Blown to Bits or  
the Lonely Man of Rakata: A Tale of the Malay Archipelago.  

London: James Nisbet & Co, 1889. Particuliere collectie.
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Van Berkel, Mozes en Willem worden achtervolgd door ‘koppensnellers’. 
Uit Ballantyne, De kluizenaar van Rakata. Krakatau in vuur en vlam.  
Zaltbommel: Van de Garde en Co, [1897], links van de titelpagina.  

Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, 2856 f 27.
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de Soendastraat varen. Tijdens een storm raakt hun schip 
beschadigd. Ze leggen aan op de Kokoseilanden, waar ze 
kennismaken met de heer Ross en zijn aangenomen dochter 
Kaatje. Ze blijkt jaren geleden aan land te zijn gebracht nadat 
het schip van haar vader door piraten was aangevallen en ge-
zonken. De volgende dag hervatten ze hun reis naar Batavia. 
 Daar krijgt Willem van zijn vader toestemming om een 
reisje door de archipel te maken. Hij ontmoet Mozes, een 
Indonesiër, die hem uitnodigt mee te gaan naar het eiland 
Krakatau, waar hij samen met zijn meester woont. Deze staat 
bekend als de ‘hermiet van Rakata’; hij is vernoemd naar de 
grootste vulkaan op het eiland.82 De kluizenaar heet Van 
Berkel en woont in een comfortabel ingerichte grot op het 
eiland. Na een paar dagen vertrekken ze met zijn drieën per 
kano naar Borneo. Op hun reis beleven ze tal van avonturen: 
ze vluchten voor ‘koppensnellers’ (Dajaks), jagen op orang- 
oetans, ontsnappen uit de klauwen van een tijger en over-
leven een moordaanslag door de beruchte Maleise zeerover 
Baderoon. Het toeval wil dat dezelfde zeerover jaren geleden 
Van Berkels dochtertje Winnie heeft ontvoerd; Van Berkels 
vrouw was toen al overleden. Nadat de piraat gevangen is ge-
nomen, wordt hij door een woedende menigte ge lyncht. Aan 
het einde van hun reis meren de drie reisgezellen weer aan op 
het eiland Krakatau. Hoewel er een voortdurend gerommel 
klinkt en er een dikke laag vulkanische as op de grond ligt, 
gaan ze terug naar de grot. Daar laat Van Berkel Willem een 
foto van zijn dochtertje zien. Het is Kaatje! In de vroege och-
tend van de 27ste augustus verlaten ze vervolgens weer het 
eiland, omdat het te gevaarlijk is, en zetten koers naar de kust 
van Java. Dan vindt de fatale uitbarsting plaats: 

In die korte tusschenpooze werd over de geheele wereld een 
slag gehoord, zoo donderend en dreunend, dat de drie reizi-
gers eenige minuten geheel sprakeloos van ontzetting voor zich 

82  Ballantyne [1897], 19.
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uitstaarden. Het is niet figuurlijk gesproken wanneer ik zeg, dat 
bijna de geheele wereld den slag hoorde. […] De drie mannen, 
die zoo dicht bij den vulkaan waren, keken onthutst om zich 
heen en zagen nu bij het onheilspellende licht, dat de vulkaan 
van zich af wierp, dat een groot gedeelte van Krakatau los was 
geraakt en in zee viel, terwijl vlammen en bliksemstralen tus-
schen de rookwolken omhoog stegen en brokstukken van het 
verwoeste eiland naar alle kanten geslingerd werden.83

Enkele dagen eerder had Willem een brief aan zijn vader ge-
schreven waarin hij onthulde dat Kaatje de dochter van Van 
Berkel was. Daarop vaart kapitein Van der Kemp, met het 
meisje aan boord, naar de Krakatau waar ze in de ochtend 
van de 27ste augustus aankomen. Plotseling wordt er door 
een vloedgolf een voorwerp op het dek gesmeten: ‘Een kano 
aan boord, kapitein!’84 Zo wordt kapitein Van der Kemp 
dankzij een gelukkig toeval herenigd met zijn zoon, en Kaatje 
met haar vader. Hiermee is het verhaal nog niet afgelopen. Er 
volgt nog een tweede vloedgolf, die het schip landinwaarts 
slingert: 

Voort ging het, en plotseling zagen zij bij den rooden licht-
gloed, die den vulkaan van zich afwierp, dat zij niet meer over 
den oceaan, maar over de overstroomde en geheel verwoeste 
stad Anjer gedragen werden. Toen het schip eindelijk geheel 
beschadigd, tot verder dan eene mijl het land in was gevoerd, 
geraakte het vast in een palmbosch, waar het bleef liggen.85 

Deze gebeurtenis verwijst naar de geschiedenis met het oor-
logsschip s.s. Berouw, dat in de haven van Telok Betoeng lag, 
en door de vloedgolven kilometers landinwaarts gevoerd 
werd. Hier bleef het vervolgens nog tientallen jaren liggen. 
In tegenstelling tot in de werkelijkheid overleeft de beman-
ning van het schip in de roman de ramp.  
 Het slot is kenmerkend voor de idealistisch-realistische 
romans van die dagen. De verteller biedt de lezer zicht 

83  Ibidem, 159-160.

84  Ibidem, 169.

85  Ibidem, 178.
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Het schip tijdens de vloedgolven veroorzaakt door de Krakatau- 
uitbarsting. Uit Ballantyne, De kluizenaar van Rakata. Krakatau in vuur  
en vlam. Zaltbommel: Van de Garde en Co, [1897], tegenover p. 168.  

Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, 2856 f 27.
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op een tafereel enkele jaren later, dat zich afspeelt op de 
Kokoseilanden: 

Op een dicht begroeid heuveltje, niet ver van den Oever der la-
gune staat een lief buitenverblijfje midden in een grooten tuin, 
en op het witte koraalzand daarvoor ligt een klein roeibootje. 
Van uit de vensters heeft men een prachtig uitzicht op de lagu-
ne met hare talrijke eilandjes en schilderachtige palmboschjes. 
In dat huis woont Willem met zijn vrouwtje Winnie en zijn 
dochtertje, een heel klein meisje met bruine oogen, donker 
haar en roode wangetjes – in het oog harer ouders natuurlijk 
het engelachtigste kind, dat ooit bestaan heeft.86 

Willem heeft carrière gemaakt en is na de gouverneur de 
belangrijkste persoon van het eiland: hij bezit een grote 
scheeps timmerwerf en handelt in vruchten. In dit paradijs 
wonen ze niet alleen, maar met haar vader. Een stukje ver-
derop woont de oude kapitein met zijn vrouw, die beiden op-
gaan in hun kleindochter. En Mozes? Die werkt als Willems 
tuinman en is nog altijd ‘zoo zwart als ebbenhout’.87

‘Negen maanden op Krakatau’ (circa 1929)
In 1928 verscheen Stavast, een tijdschrift voor jongens waar-
van slechts twaalf nummers uitkwamen. Het bevatte span-
nende verhalen en opstellen vol wetenswaardigheden, en 
verder stukken over schaken, dammen en een rubriek met 
‘Wedstrijden en puzzles’. Omdat de uitgave na één jaargang 
gestaakt werd, werden de verhalen omstreeks 1929 samen-
gebracht in Een boek vol avontuur uit ‘Stavast’. Een van de 
verhalen is ‘Negen maanden op Krakatau’ van B.L. Kailola, 
die van 1898 tot 1907 posthouder was te Maumere op het 
eiland Flores. Het is geïllustreerd door de tekenaar Menno 
van Meeteren Brouwer. 
 ‘Negen maanden op Krakatau’ speelt zich ruim dertig 
jaar na de vulkaanuitbarsting van 1883 af, tijdens de Eerste 

86  Ibidem, 187.

87  Ibidem, 188-190.
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Wereldoorlog. Kailola begint zijn verhaal met een beschrij-
ving van de gebeurtenissen, waarin hij de Krakatau-ramp 
vergelijkt met die van Pompeï. Verder vertelt hij de lezer over 
een ‘Bantamsche sage’. Die gaat over de ‘mannelijke reuzen-
geest’ die op Krakatau woonde, Rakata geheten, ‘die maar 
éen stap hoeft te doen om zijn vrouwelijke, niet minder reus-
achtige wederhelft, die op Poeloe Soengian verblijf houdt, 
een visite te brengen’. Als hij dat doet, dan spookt het in de 
Soendastraat: ‘Dan bulderen de golven schuimend tegen de 
puimsteenrotsen van het eiland, dan verslindt de enorme 

De s.s. Berouw werd drie kilometer landinwaarts gevoerd. Ingekleurde houtsnede.  
Collectie North Wind Picture Archives/Alamy Stock Photo, a8whr2. 
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slang, die zich in zijn gevolg bevindt, ieder menschelijk we-
zen, dat zich in het gebied van zijn meester heeft gewaagd, 
zonder pardon…’88 Dat is de reden waarom veel Indonesiërs 
het eiland niet durven betreden. 
 Daarna wordt de aandacht gevestigd op de civiel inge nieur 
Handl, die eind 1917 het plan ontwikkelde om zich op Kra-
katau te vestigen om er puimsteen te winnen. Met zijn doch-
ter Ella, zijn zoon Hans, zijn assistent Bernard, het inheemse 
dienstmeisje Sarie en de huisjongen Sain, plus een handvol 
koelies, maken ze zich gereed om het eiland te gaan koloni-
seren. Daartoe nemen ze alles wat ze nodig hebben om te 

88  Kailola 1929, 211.

Ella en haar familie worden afgezet op het eiland Krakatau.  
Uit: Een boek vol avontuur uit ‘Stavast’ [circa 1929], 212. Collectie  

Universitaire Bibliotheken Leiden, kitlv3 m 2010 a 1559.
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kunnen leven met zich mee, van bouwmaterialen tot honden, 
kippen en eenden. 
 In januari 1918 worden ze er per schip naartoe gebracht. 
Met hulp van koelies bouwen ze huizen, bewerken ze het 
land, en leggen ze een moestuin aan. Tijdens hun verblijf be-
leven ze allerlei spannende avonturen, dreigen ze van honger 
te sterven en blijven ze vertrouwen op de goede afloop. Na 
negen maanden keren ze weer terug naar de bewoonde we-
reld. Het afscheid vervult Ella met weemoed.

‘Ontsnapt uit de kaken van de dood’ (2014)
In 2014 verscheen de ‘historische roman’ Ontsnapt uit de kaken 
van de dood. De Krakatau tragedie van Rick Blekkink (1958). 
Het is een ontwikkelingsroman, die in de vorm van een te-
rugblik verhaalt over de levensgeschiedenis van  Andreas 
Braam, een jongen die in 1861 in een Gelders boerengezin 
geboren wordt. Blekkink beschrijft hoe Andreas in de ban 
van Indië raakt, door zijn oom Christiaan, ‘de Messias van het 
avontuur’, die in het knil diende. Zijn oom roemt de schoon-
heid van de natuur, de overvloed aan vruchten, de kleuren 
en geuren, de verrukkelijke keuken. Hij vertelt ook over de 
hitte, de regen en de roofdieren die er leven. Chris tiaan had 
meegevochten in de Atjeh-oorlog en wist daar beeldend over 
te vertellen: ‘Achter elk bamboebosje en achter sawahdijk-
jes, de gili-gili, kon men door die vervloekte Atjeeërs worden 
opgewacht.’ De Atjeeërs noemt hij een ‘roofziek, zedeloos 
en verwilderd volkje’ en de oorlog van de Nederlanders een 
‘strijd van civilisatie tegen onbeschaafdheid’.89

 Hierdoor geïnspireerd krijgt Andreas het idee om zich ook 
te melden voor het knil. Nadat hij zijn opleiding in Harder-
wijk doorlopen heeft, wordt hij uitgezonden naar Indië, ‘het 
land van Tempo Doeloe’. Op 22 januari 1883 vaart het schip 
de haven van Batavia binnen. Vanaf nu kan hij alles waarover 
zijn oom hem verteld heeft ervaren. Korte tijd later wordt 

89  Blekkink 2014, 59-62, 67, 71.

Omslag van Rick Blekkink, 
 Ontsnapt uit de kaken van de dood. 
De Krakatau tragedie. [S.l.] 2014.
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Andreas ontboden op het paleis van de gouverneur- generaal 
te Buitenzorg. Hij wordt uitgenodigd om deel te nemen 
aan een expeditie naar het eiland Krakatau, waar de vul-
kaan sinds enkele maanden onrustig is. Zo komt hij terecht 
aan boord van het schip Gouverneur Generaal Loudon van de 
 Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. 
 In het boek bezoekt Andreas in mei 1883 het eiland. On-
derzoekers dalen af in de krater. Andreas heeft het te druk 
met het meisje Anna, op wie hij zijn oog heeft laten vallen. 
Dat leidt tot passages als: ‘Voor ik het goed en wel besefte 
lagen we ineengestrengeld op de grond en worstelden onze 
tongen op een heerlijke manier om de heerschappij in elkaars 
mond. Het was een groot genot om Anna’s lippen, tong en 
speeksel te proeven en hoe gehavend Krakatau er ook uitzag, 
ik waande me in het Paradijs!’90

 In het derde deel van de roman, ‘De onbarmhartigheid 
van het noodlot’, zijn Andreas en zijn vriend Midas getuige 
van de ramp aan boord van de Loudon. De geschiedenis van 
de Loudon is waargebeurd. Het schip lag in de buurt van de 
vulkaan ten tijde van de uitbarsting en werd getroffen door 
asregens en tsunami’s. Dankzij kapitein Johan Lindeman, die 
tegen de hoogste vloedgolf op durfde te varen, bleven schip 
en bemanning behouden. Blekkink beschrijft hoe het schip 
tegen de reusachtige tsunami opvaart, en vrijwel rechtop 
komt te staan: ‘Toen we het hoogste punt van de golf bereikt 
hadden, leek het alsof de Loudon even horizontaal bleef han-
gen, om vervolgens met een ongelooflijke rotgang omlaag te 
razen! Het was een zenuwslopende gebeurtenis.’91 Uitein-
delijk komt het schip goed terecht en laten ze de muur van 
water achter zich. Er volgen nog drie kleinere tsunami’s. De 
lezer krijgt nog pagina’s met beschrijvingen van de wanhoop 
en verwoestingen voorgeschoteld. Andreas is ontsnapt ‘uit 
de kaken van de dood’.
 

90  Ibidem, 217.

91  Ibidem, 243.
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Koloniale opvattingen
Nu we de inhoud van de vier Krakatau-teksten hebben sa-
mengevat, is het tijd om ze kritisch te analyseren. Welke ko-
loniale opvattingen komen erin naar voren? In ‘Vertellingen 
van de maan’ van Nellie van Kol-Porreij springt de scheidslijn 
tussen ‘wij’ (Nederlanders) en ‘zij’ (inheemsen) in het oog. 
Dat blijkt al aan het begin van het eerste verhaaltje: ‘Kalm la-
gen de steden der Europeanen en de dorpjes der Javanen te 
midden van het weelderige groen.’92 Behalve een twee deling 
is er in deze beschrijving ook sprake van een hiërarchisch 
 verschil. Expliciet raciale opmerkingen ontbreken. Toch is 
de maan zonder meer koloniaal. Ze beschijnt immers alleen 
Nederlanders, die ze zonder uitzondering in een positief 
daglicht stelt; de kinderen zijn goed en voorbeeldig. Javanen 
daarentegen treden niet handelend op – een verschijnsel 
dat Elleke Boehmer het ‘koloniale drama’ noemt: ‘there is 
no narrative interest without European involvement or in-
tervention’.93 De vanzelfsprekendheid waarmee inheemsen 
worden weggelaten, is typisch voor de koloniale context 
waarin het verhaal van Van Kol-Porreij geschreven is.
 Het tweede verhaal, De kluizenaar van Rakata, de vertaling 
van Ballantyne, bevat eveneens verschillende strategieën 
die kenmerkend zijn voor de koloniale ideologie van die da-
gen. Zo wordt Indië door de auteur gerepresenteerd als een 
 paradijs, waar het heerlijkste fruit voor het plukken hangt. 
Tegelijkertijd is het een gevaarlijk land, vol tijgers, apen en 
piraten. De beschrijvingen van de spannende reis die Wil-
lem in het boek maakt bevatten de typisch koloniale ‘narra-
tive of high adventure’.94

 Daarnaast springen de vele othering-strategieën in het 
oog, waarmee Indonesiërs als ‘anders’ worden weggezet. 
De witte superioriteit van de hoofdpersoon Willem en de 
kluizenaar Van Berkel wordt als de natuurlijke orde voor-
gesteld. Willem vindt het vanzelfsprekend dat inheemsen 

92  Nellie 1886, 218.

93  Boehmer 2005, 62.

94  Ibidem, 60.
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de kluizenaar en hemzelf met alle egards ontvangen en een 
feestmaal bereiden als ze hun dorp bezoeken. De witte mens 
wordt steevast als een held gerepresenteerd. Van Berkel redt 
iedereen door een agressieve orang-oetang met een speer 
‘onmiddel lijk geheel’ af te maken. De witte man handelt in 
alle gevallen kalm, rationeel en rechtvaardig, in tegenstelling 
tot de inheemse bevolking. Dat blijkt bijvoorbeeld als Van 
Berkel geconfronteerd wordt met zijn aartsvijand Baderoon. 
Als die hem aanvalt, verdedigt Van Berkel zich. Als de in-
heemsen Baderoon proberen te doden, treedt Van Berkel 
echter naar voren ‘om zijn vijand tegen de woedende bende 
te verdedigen’.95 Het is beschaving versus primitief gedrag. 
 Het proces van othering komt het duidelijkst naar vo-
ren in de binaire oppositie tussen wit en zwart. Een wit-
te huidskleur wordt in verband gebracht met schoonheid, 
 beschaving, intelligentie en leiderschap, een donkere met 
lelijkheid, onbeschaafdheid, domheid en volgzaamheid. Dat 
blijkt al direct aan het begin als Willem kennismaakt met 
de inheemse jongen Mozes. Dat Willem zich aangetrokken 
voelt tot deze figuur noemt de verteller verwonderlijk, ‘daar 
de man een neger was en dus zijn uiterlijk niet vóór had’, 
met zijn fronsende hoofd en ‘dikke lippen’. Daartegenover 
stelt de verteller het uiterlijk van Van Berkel. Deze bezit een 
‘schoon, kalm gelaat’, beleefde manieren en een aangename 
stem. Als hij het woord tot Willem richt doet hij dat in vol-
zinnen, in tegenstelling tot het steenkolennederlands van 
Mozes: ‘Verleden maand massa [meester] een knecht verlo-
ren heeft, ook een nikker as ik ben.’ Van Berkel is van nature 
zijn meester. De onderdanige Mozes moet de hele dag aller-
lei klusjes voor hem opknappen. Op een gegeven moment 
merkt Willem op dat Van Berkel Mozes ‘niet als een knecht, 
maar geheel als zijns gelijke’ behandelt.96 Die observatie is 
echter in strijd met de representaties in het verhaal.

95  Ballantyne [1897], 87, 

110-111.

96  Ibidem, 17-18, 23, 33, 36-37.
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Op apenjacht. Uit Ballantyne, De kluizenaar van Rakata. Krakatau in vuur  
en vlam. Zaltbommel: Van de Garde en Co, [1897], tegenover p. 128.  

Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, 2856 f 27
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Zoals in veel koloniale literatuur stelt de verteller het voor 
alsof de zwarte man dichter bij de dierenwereld staat dan 
witte mensen.97 In de roman wordt telkens gesuggereerd dat 
Mozes verwantschap vertoont met apen. Van Berkel bezit 
niet alleen een knecht, maar ook een klein aapje, Spinkie, met 
wie Mozes het verrassend goed kan vinden. Ze delen dezelf-
de humor en hygiëne. Als tijdens hun reis een aapje in de rijst 
valt, wil Willem die niet meer eten. Voor Mozes is dat geen 

97  Vergelijk Boehmer 2005, 80.

Ella op weg om een slang de kop af te hakken.  
Uit: Een boek vol avontuur uit ‘Stavast’  

[circa 1929], 215. Collectie Universitaire  
Biblio -theken Leiden, kitlv3 m 2010 a 1559.

Ella met revolver, met achter zich het inheemse 
dienstmeisje Sari. Uit: Een boek vol avontuur uit  

‘Stavast’ [circa 1929], 217. Collectie Universitaire  
Bibliotheken Leiden, kitlv3 m 2010 a 1559.
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probleem: ‘Die zou er volgens hem niet minder lekker om 
zijn, al had er een aapje in gesparteld.’98

 Ook het verhaal ‘Negen maanden op Krakatau’ van B.L. 
Kailola bevat strategieën die kenmerkend zijn voor de kolo-
niale context. Het eiland wordt door de verteller voorgesteld 
als een nog onontdekt paradijs. Het meisje Ella verbaast zich 
over de bovenaardse schoonheid en typeert het in haar dag-
boek als ‘die Vorahnung des Paradieses’. Waar niemand eer-
der in geslaagd is, lukt Ella en haar familieleden wel: het land 
wordt met tomeloze energie gekoloniseerd. Ze bedwingen 
de woeste Indonesische natuur en bestrijden giftige klabangs 
(duizendpoten) en slangen. 
 De tegenstelling tussen ‘wij’ en ‘zij’ wordt ook nu weer 
consequent uitgewerkt. Tegenover de energie van de witte 
mens staat de passiviteit van de koelies die ze naar het eiland 
hebben meegenomen. Het lukt niet om ze in beweging te 
krijgen: ‘De bende, van huis uit liever lui dan moe, en mo-
gelijk ook door heimwee gekweld, deed alle werkzaamheden 
tartend langzaam, om eindelijk, na weinige dagen, den ar-
beid geheel te staken.’ Ella en haar familie zitten daarentegen 
nooit stil: ‘Integendeel, ze hanteerde de spade als de beste 
tuinman.’99

 Inheemse personages vervullen zoals gebruikelijk geen hel-
denrol. De koelies worden voorgesteld als antihelden. Ze ste-
len, weigeren te werken en saboteren de boel: ze verwoesten 
moedwillig gewassen, slaan kippen dood en steken zelfs met 
opzet een veld met kasos (een grassoort) in brand. Ze gaan 
pas helpen met blussen als Handl dreigt hen te zullen dood-
schieten. Ella en haar broer Hans zijn wél helden. Hans gaat 
met gevaar voor eigen leven het water op om hulp te vragen 
aan een passerend Engels schip. Ella vangt in haar eentje een 
schildpad om soep van te maken. Op een dag verslindt een 
grote oeler (slang) een kip en negentien kuikens. Het beest 

98  Ballantyne [1897], 142.

99  Kailola 1929, 214.
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zit zo vol dat het zich niet meer kan verroeren. Niemand van 
de bedienden durft in te grijpen: ‘Ella diende dus zichzelf 
te helpen, en met éen bijlslag verbrijzelde ze het reptiel den 
kop.’ Een ander voorbeeld van haar heldenmoed toont Ella 
als op een dag met goloks (hakmessen) bewapende inheemse 
mannen het eiland betreden. Het meisje bedenkt zich geen 
moment en treedt hen met een revolver in de hand tegemoet. 
Het dienstmeisje Sari schiet haar te hulp, maar haar durf haalt 
het niet bij die van Ella: ‘Zelfs Sari wilde zich niet onbetuigd 
laten en plaatste zich met een keukenbijl gewapend achter 
haar.’100 Ze neemt letterlijk een achtergestelde positie in. 
 Dat het ook anders kan, blijkt uit het recente boek Ontsnapt 
uit de kaken van de dood. De Krakatau tragedie van Rick Blek-
kink. De postkoloniale, eenentwintigste-eeuwse blik blijkt 
bijvoorbeeld uit de beschreven verontwaardiging over de 
wijze waarop Nederlanders in de kolonie met ‘inlanders’ om-
sprongen: ‘Het was absoluut geen gelijkwaardige of vriende-
lijke benadering, maar een aanpak die bot, grof en in alle op-
zichten overheersend was.’ De Nederlanders blijken niets te 
moeten hebben van de ‘zachtaardige en behulpzame Javanen’. 
Andreas voelt zich daarentegen verwant met Multatuli, die in 
Indië als een ‘paria, een verklikker, een leugenaar en opruier’ 
werd gezien en ergert zich aan wat hij anachronistisch ‘dis-
criminatie’ noemt.101 Net als Multatuli legt Andreas een op-
rechte belangstelling aan de dag voor de inheemse bevolking: 
hij bekommert zich om het lot van de koelies, tekent getuige-
nissen van de ramp van inheemse overlevenden op, en sluit 
vriendschap met twee Javaanse moslims, Soetan en Rashidah, 
met wie hij – in tegenstelling tot de overige kolonialen – op 
voet van gelijkheid omgaat.

Besluit
De uitbarsting van de Krakatau in 1883 heeft in Nederland 
diepe indruk gemaakt. De ramp vond dan wel ver weg plaats, 

100   Ibidem, 215, 217, 218-219.

101   Blekkink 2014, 115, 

166-168.
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omdat Indië een Nederlandse kolonie was, werd de ramp ook 
als een binnenlandse aangelegenheid beschouwd. In het eer-
ste deel zijn de liefdadigheidsactiviteiten beschreven die in 
Nederland georganiseerd werden. Bijzonder zijn de literaire 
uitgaven die ten gunste van de slachtoffers werden gepubli-
ceerd en waaraan tal van bekende en minder bekende schrij-
vers meewerkten. Dat de Nederlanders iets konden bijdra-
gen aan het herstel van Java gaf een goed gevoel. Tegelijkertijd 
paste dat ook bij de tijdgeest. In 1901 zou koningin Wilhel-
mina in haar troonrede de nadruk leggen op de ‘zedelijke 
roeping’ die het moederland tegenover de kolonie had. De 
liefdadigheids initiatieven liepen als het ware vooruit op de 
‘ethische’ poli tiek van de Nederlanders, vanuit het idee dat 
een kolonie er niet alleen was om als wingewest te fungeren: 
er moest ook iets worden teruggedaan. De liefdadigheidsini-
tiatieven hebben dan ook niet het karakter van lokale filantro-
pie, zoals eerder in de negentiende eeuw vaak het geval was, 
maar hebben al veel weg van een soort ontwikkelingshulp.
 Opvallend is dat de Krakatau-ramp in de liefdadigheids-
couranten niet religieus geïnterpreteerd werd, in tegenstelling 

Biljet van honderd rupiah van de Bank Indonesia, met afbeelding  
van de Krakatau, 1992-2000. Collectie auteur.
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tot in eerdere perioden. Er werkten bekende atheïsten als 
Multatuli en Busken Huet aan mee. Zelfs dominees als Nico-
laas Beets en François HaverSchmidt gingen slechts zijde-
lings op het geloof in en legden de nadruk op het belang van 
menslievendheid in algemene zin. Wat ook in het oog springt 
is de prominente positie die Multatuli omstreeks 1883 in het 
literaire leven innam. Niet alleen werd zijn tekst op de eerste 
pagina van de ‘internationale courant’ Krakatau geplaatst, ook 
in veel andere bijdragen fungeren hij en zijn Max Havelaar 
als een referentiepunt. In tegenstelling tot vrijwel alle andere 
Nederlandse auteurs probeerde hij de Indonesische bevol-
king in zijn tekst een stem te geven.
 In het tweede deel is ingegaan op de Nederlandse fictie 
die naar aanleiding van de Krakatau-ramp verschenen is. 
Die werd vooral voor jonge lezers geschreven. Alleen Ont-
snapt uit de kaken van de dood (2014) van Rick Blekkink is 
geen echt jeugdboek, al volgen we het perspectief van een 
jongen. Er valt een aantal dingen op. Zo is het duidelijk dat 
de oog getuigenverslagen van de ramp een belangrijke inspi-
ratiebron hebben gevormd; de berichten over de s.s. Berouw 
en de Loudon keren in de verhalen terug, net als de details 
over de brandend hete asregens en de allesverwoestende 
vloed golven. 
 Verder springt de koloniale context in het oog: de verhalen 
zijn geschreven door Nederlanders en gaan zonder uitzon-
dering over Nederlanders; Indonesiërs en hun ervaringen 
worden buiten beschouwing gelaten. Juist omdat het teksten 
voor jonge lezers waren, worden de koloniale denkbeelden 
onopgesmukt uitgedragen. Het valt op dat de Europese 
suprematie zonder uitzondering als vanzelfsprekend wordt 
voorgesteld. Drie van de verhalen bevatten een duidelijke en 
systematisch gehandhaafde scheidslijn tussen Nederlanders 
en Indonesiërs, tussen wit en zwart, en daarmee tussen be-
schaafd en barbaars. In geen van de drie verhalen krijgt een 
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inheems personage een heldenrol toebedeeld. In het gunstig-
ste geval zijn ze passief en lui, een enkele keer zelfs kwaad-
willend. De recente roman Ontsnapt uit de kaken van de dood 
bevat een kritischer perspectief, dat kenmerkend is voor de 
postkoloniale periode. Daarin krijgt de stem van de inheem-
se bevolking en de wijze waarop zij de ramp ervaren heeft 
nadrukkelijker meer aandacht. De hoofdpersoon  Andreas 
sluit aan het einde zelfs vriendschap met twee Indonesische 
moslims. Dat zou in de koloniale context ondenkbaar zijn 
geweest. 

De uitbarsting van Anak Krakatau op 19 juli 2018.  
Collectie Ghazali/epa-epe. Website Washington Post, washingtonpost.com.
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