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Samenvatting: 
 
De resident Otto van Oudijck maakt een wandeling naar de zee. Ondanks dat hij 
getrouwd is en kinderen heeft, voelt hij zich eenzaam. Zijn werk is alles voor hem. 
Na het diner praten Theo en Doddy (kinderen uit Otto’s eerste huwelijk) met elkaar. 
Theo blijkt een verhouding te hebben met zijn stiefmoeder en Doddy gaat met Addy.  
De volgende dag haalt Theo zijn stiefmoeder – Léonie - en zijn twee broertjes - René 
en Ricus - op van het station. Léonie is twee maanden van huis geweest. Ze wordt 
begeleid door haar lijfmeid, Oerip. Otto is blij dat zijn vrouw weer terug is. Léonie wil 
uitrusten van haar reis. Als ze op het balkon van haar slaapkamer staat, denkt ze 
aan haar verhouding met Theo. Otto denkt aan zijn promotie. Hij hoopt binnen 
anderhalf jaar resident-eerste klasse te worden. Het spijt hem dat zijn relatie met 
regent Soenario zo slecht is.  
Secretaris Onno Eldersma werkt hard. Eigenlijk zou hij liever meer tijd besteden aan 
zijn vrouw en kinderen, maar zijn chef, resident van Oudijck, maakt hem dat 
onmogelijk. Zijn vrouw Eva is hem destijds van Nederland naar Nederlands-Indië 
gevolgd. Het sprookje van duizend-en-één-nacht veranderde al snel in harde 
realiteit. Onno maakt lange werkdagen en Eva zoekt troost in haar huis en kind. 
Léonie draagt veel van haar sociale taken als residentsvrouw over aan Eva. Eva 
Eldersma is mede hierdoor in Laboewangi zeer geliefd. Ze houdt iedere veertien 
dagen een ‘open huis’ waar diverse vooraanstaande bestuurders elkaar ontmoeten. 
Vandaag ontvangt ze o.a. resident Van Oudijck, controleur Van Helderen en de 
regent van Laboewangi, Raden Adipati Soerio Soenario. Ook hun vrouwen zijn 
uitgenodigd. Van Oudijck informeert bij de regent naar het gedrag van diens broer, 
de regent van Ngadjiwa. Hij heeft vernomen dat deze weer veel geld verloren heeft 
bij het dobbelen. Van Oudijck wijst Soenario op zijn verantwoordelijkheid als oudste 
broer en hoofd van de familie. De Van Oudijcks en de Soenario’s verlaten de woning 
van de Eldersma’s.  
Eva en Onno blijven achter met de andere gasten. Ze roddelen over Léonie en haar 
avontuurtjes tijdens haar verblijf in Batavia. Ook de dobbelverslaving van de regent 
van Ngadjiwa is onderwerp van gesprek. Na het diner houdt de groep een tafeldans. 
Daarbij experimenteren ze met het oproepen van geesten. De tafel tikt met de poten 
op de grond. De groep telt de tikken mee en de geesten geven hun boodschappen 
door: “Het volgende jaar ontzettende oorlog tussen Europa en China” en “Gevaar in 
Laboewangi: opstand binnen twee maanden, Soenario.”. De gasten zien de 
berichten alleen maar als vermaak en nemen de waarschuwingen niet serieus. 



De volgende dag brengt Frans van Helderen een bezoek aan Eva. Hij verklaart haar 
zijn liefde. Eva maakt hem duidelijk dat zij van haar man en kind houdt. Ze wil 
slechts vrienden zijn.  
De familie De Luce, eigenaar van de suikerfabriek te Patjaram, heeft de familie Van 
Oudijck uitgenodigd voor een feest. Doddy is verliefd op Addy De Luce. Ze denkt 
erover hem ten huwelijk te vragen, ondanks dat ze weet dat haar vader geen 
toestemming zal geven. Zelfs Léonie raakt betoverd door Addy’s verschijning. Het 
valt Theo op dat Léonie slechts nog oog heeft voor Addy. Hij waarschuwt haar. 
Léonie verlangt zowel naar Theo als naar Addy ‘de Verleider’. ’s Avonds wandelt 
Addy met Doddy. Doddy is bang dat ze gezien worden. Plotseling duikt Léonie op. 
Ze vindt het onverantwoordelijk dat het stel ’s avonds laat nog gaat wandelen. Doddy 
is immers nog een kind!  
De volgende dag brengen de regent van Ngadjiwa en zijn moeder een bezoek aan 
de familie De Luce. Léonie zit naast Addy en geniet van Theo’s jaloerse blikken. 
Theo spreekt Addy aan op zijn gedrag ten opzichte van Doddy. Hij wil weten of Addy 
met zijn zus zal trouwen. Addy zegt van niet, omdat Otto van Oudijck niet van zijn 
familie houdt. Addy vraagt Theo of hij weet dat hij nog een halfbroer heeft. Addy 
vertelt Theo over si-Oudijck, de onbekende zoon van Otto van Oudijck, die op de 
kampong woont. Volgens Addy weet Otto zelf niet eens dat hij nog een zoon heeft. 
De moeder van si-Oudijck is inmiddels overleden. Theo en Addy besluiten hem 
samen op te zoeken. Volgens si-Oudijck weet Otto wel dat hij nog een zoon heeft. 
Otto wil zijn zoon echter niet erkennen, omdat hij geboren is uit zijn verhouding met 
een huishoudster.  
Otto van Oudijck voelt zich somber. Hij heeft opnieuw anonieme brieven ontvangen, 
waarin schande wordt gesproken over het gedrag van Léonie. Otto weet ervan. Hij 
heeft het flirten van zijn vrouw altijd door de vingers gezien. Ook de berichten over 
zijn ‘verstoten’ zoon in de kampong maken hem droevig. Hij vraagt zich af waarom 
hem dit eigenlijk allemaal overkomt. Otto besluit zijn zoon Theo mee te nemen op 
toernee. Het idee vrolijkt hem weer een beetje op.  
In Ngadjiwa vinden de halfjaarlijkse races plaats. De festiviteiten worden steeds druk 
bezocht. Otto van Oudijck is er met Léonie en Doddy. Ook Addy De Luce is van de 
partij. Op de laatste avond van het feest, wordt een dansavond georganiseerd. De 
regent van Ngadjiwa, Vermalen, is weer dronken. Otto van Oudijck is woedend op 
hem. De regent herkent Otto zelfs niet eens meer. Er ontstaat een scène waarna 
Otto besluit de regent voor te dragen voor ontslag.  
De volgende dag keren Otto, Léonie en Doddy terug naar Laboewangi. Als Otto de 
lasterbrieven weer leest, neemt hij zich voor nooit toe te geven aan die 
tegenwerkende krachten. Otto geeft de pamfletten met beschuldigende teksten aan 
Léonie, omdat hij haar niet in het ongewisse wil laten. Léonie vraagt zich af wie al 
die laster over haar verspreidt. Raden-Ajoe Pangéran (de moeder van de regent van 
Ngadjiwa) wil met Otto praten. Zij smeekt hem van het ontslag af te zien. Léonie 
vindt dat de regent een tweede kans verdient, maar Otto laat zich niet ompraten.  
Er is een zeebeving geweest bij de Nederlands-Indische eilanden. Ten behoeve van 
de slachtoffers wordt een weldadigheidsfeest gehouden. Deze taak wordt, zoals 
gewoonlijk, door Léonie overgedragen op Eva Eldersma. Ze organiseert een passer-
malam, fancy-fair en enkele tableaux-vivants, waarvan de opbrengst naar de 
slachtoffers gaat. Intussen komt een geruchtenstroom op gang. Er dreigt opstand uit 
te breken, als gevolg van het ontslag van de regent van Ngadjiwa. Otto brengt een 
bezoek aan Raden-Ajoe Pangéran. Hij vraagt haar geen kwaad van hem te spreken. 
Soenario, regent van Laboewangi, belooft de zaak te sussen en het volk te 



kalmeren. Een bezoek van de regent en zijn vrouw aan de fancy-fair neemt alle 
angst en twijfel onder het volk weg.  
Na afloop van de fancy-fair is Eva opgelucht, maar vermoeid. Ze heeft heimwee naar 
Nederland. Eva speelt enkele noten op de piano, maar het geluid van de 
regenmoesson overstemt de muziek. Plotseling verschijnt Frans van Helderen. Hij 
vraagt of zijn kinderen een paar dagen bij Eva mogen blijven, nu zijn vrouw moet 
genezen van malaria. Eva stemt daarmee in. Ze vertelt hem over haar verlangen 
weer naar Nederland terug te keren. Het gesprek komt al snel op de tafeldans. De 
voorspelling van de mogelijke opstand is uitgekomen. Ook de verhouding tussen 
Addy en Léonie werd voorspeld door de tafel. Eva concludeert dat alles 
onbegrijpelijk is.  
Frans eet regelmatig mee bij Eva. Samen maken ze wandelingen langs het strand. 
De vriendschap met Frans is erg belangrijk voor Eva. Er komen al snel geruchten op 
gang, maar Frans en Eva trekken zich daar niets van aan. Otto van Oudijck heeft 
opnieuw een verzoek aan Eva. De weduwe van de stationschef heeft steun nodig. 
Haar man heeft zelfmoord gepleegd en laat haar achter met vier kinderen. Hij zou 
graag zien dat Eva een toneelstuk organiseerde, waarvan de opbrengst naar de 
weduwe en haar gezin gaat. Eva heeft er echter geen zin meer in om altijd maar 
komedie te moeten spelen. Met tegenzin gaat ze toch akkoord met Otto’s verzoek. 
Ida van Helderen neemt haar kinderen bij Eva weg, als ze praatjes hoort over de 
avondwandelingen van Eva en Frans. De verhalen zijn zelfs tot in Soerabaia 
bekend. Eva betreurt dit. Ze schrijft Frans een brief waarin ze hem vraagt niet meer 
bij haar te komen en zich te verzoenen met zijn vrouw. Eva wijdt zich geheel aan de 
opvoeding van haar driejarige zoontje. Ze trekt zich meer en meer terug uit het 
sociale leven.  
Oerip waarschuwt Léonie en Theo voor het onheil. Ze heeft geluiden gehoord van 
kleine kinderen, van wie de zielen in de bomen huilen. De oorzaak: de passer-
malam werd op de verkeerde dag gehouden. Bovendien is er verzuimd een sedeka 
(=offermaal) te houden ter inwijding van de nieuwe put. Het geluid beangstigt Léonie 
en Theo. Léonie vertelt Otto dat de bedienden geen gebruikmaken van de nieuwe 
put, omdat er geen offermaal is gehouden. Otto vindt dat die onzin hem dan wel 
eerder meegedeeld had kunnen worden. Hij weigert alsnog een offermaal te geven. 
Léonie is bang dat alles het gevolg is van haar verhouding met Theo. Theo vindt 
Léonie maar bijgelovig, maar ze stuurt hem toch van haar kamer weg.  
Léonie neemt een bad. Als zij zich weer afdroogt, komen er plotseling bloedspatten 
uit alle hoeken van de badkamer. Ze gilt. De bloedspatten besmeuren haar 
helemaal. Ze kan met moeite de deur van de badkamer open krijgen. Ze wil dat 
Oerip de kimono verbrandt en haar wast. De onbezorgde Otto wordt niet op de 
hoogte gesteld van de gebeurtenissen. Na het voorval wordt Léonie ziek. Ze heeft 
zenuwkoorts. In Laboewangi gaat het gerucht rond dat het spookt in het huis van de 
resident. Na haar herstel logeert Léonie bij kennissen in Soerabaia. Doddy logeert 
op Patjaram bij de familie De Luce. Theo vertrekt eveneens naar Soerabaia, omdat 
hij er een baan kan krijgen. Het merendeel van het bedieningspersoneel is gevlucht 
en Otto blijft alleen in het huis achter. Vreemde gebeurtenissen blijven het 
residentiehuis teisteren. Een spiegel wordt door een grote steen vernield, Otto’s bed 
wordt bezoedeld, glazen breken spontaan in kleine stukjes, de whisky is bedorven 
en er klinkt hamergeluid. Otto onderzoekt de zaken, maar kan niets ontdekken.  
Inmiddels horen de Eldersma’s ook vreemde geluiden van huilende kinderen. Eva is 
bang. Otto vindt het maar allemaal gegoochel. Heel Laboewangi spreekt over de 
vreemde gebeurtenissen. Otto regelt soldaten om de zaak te onderzoeken. Ze 



omsingelen het residentiehuis en verblijven in de badkamer. Om onverklaarbare 
redenen wordt de volgende dag de badkamer afgebroken. De soldaten durven niet 
te praten over wat er die nacht gebeurd is. De gouverneur-generaal raadt Otto aan 
met verlof naar Nederland te gaan, maar Otto weigert. Hij neemt tijdelijk zijn intrek bij 
de Eldersma’s. Het residentshuis wordt helemaal schoongemaakt. De vreemde 
gebeurtenissen eindigen abrupt na een gesprek tussen Otto, Soenario en Raden-
Ajoe Pangéran. Otto besluit iedereen uit te nodigen voor een nieuwjaarsbal. Hij voelt 
zich oppermachtig nu de stille kracht, door zijn toedoen, verdwenen is.  
De rust keer weer terug in Laboewangi. De angst voor de vreemde gebeurtenissen 
is verdwenen en de inwoners vieren feest na feest. Léonie, die weer teruggekeerd is 
bij Otto, blijft bang. Ze denkt nog steeds dat alles te wijten is aan haar verboden 
verhouding met Theo. Léonies standvastigheid maakt Theo woedend. Hij houdt nog 
steeds van haar. Bovendien zijn Otto, Doddy èn Theo jaloers op haar relatie met 
Addy. Theo’s liefde voor Léonie slaat om in haat. Ook Doddy ruziet met Léonie over 
de kleinste dingen. Addy blijft nog steeds omgaan met Doddy. Daarnaast ontmoet hij 
Léonie stiekem in het huis van mevrouw Van Does. Otto wordt ziek en gaat steeds 
meer geloven in de stille kracht. Hij voelt zich uitgeput en zwak. Otto ontdekt dat de 
anonieme brieven geschreven worden door een man die zich zijn zoon noemt. Om 
de zaak van de buitenechtelijke zoon niet uit te laten komen, schenkt hij si-Oudijck 
geld. Otto krijgt de kans om resident te worden in Batavia, maar hij wil niet weg uit 
Laboewangi.  
Léonie en Addy hebben weer een geheim rendez-vous in het huis van mevrouw Van 
Does. Léonie beklaagt zich bij Addy over het gedrag van Doddy. Ze vindt dat Doddy 
het huis uit moet. Bovendien wil ze niet meer hebben dat Addy en Doddy 
avondwandelingen maken. Léonie wil naar Parijs, maar Addy wil niet met haar mee. 
Plotseling horen ze iemand lopen. Het is Otto van Oudijck. Léonie redt zich uit de 
situatie door te zeggen dat Addy om de hand van Doddy vraagt. Otto stemt met het 
huwelijk in. Doddy is dolblij met het nieuws. Na enkele weken in Batavia reist Eva 
Eldersma haar man achterna, die inmiddels naar Europa vertrokken is. Léonie is 
inmiddels naar Parijs gegaan. Voor haar vertrek neemt Eva nog afscheid van Otto 
van Oudijck, die onverwachts ontslag heeft genomen. Otto heeft zijn huis inmiddels 
verlaten. Hij logeert dichtbij Garoet, waar hij een teruggetrokken bestaan met een 
Indische vrouw en haar familie leidt. Otto is blij Eva weer te zien. Hij vertelt dat 
Doddy getrouwd is en dat de twee jongste kinderen naar Europa gaan voor hun 
opvoeding. Ze praten over de stille kracht. Otto geeft toe dat hij Eva’s man altijd te 
hard heeft laten werken. Na afloop van het gesprek brengt Otto Eva naar de trein. 
Daar nemen zij definitief afscheid.  
 
Bron: https://www.verdec.com/hulpje/boekvers/kracht.htm 
 
 
Vertelinstantie 
 
De vertelinstantie van het verhaal is de auctoriale vertelinstantie. Dit valt te verklaren 
doordat de auctoriale verteller van ‘bovenaf’ op het verhaal kijkt. Een passend citaat 
hierbij is: “Het rijtuig reed het rezidentie-erf in, juist toen de politie-rol begon. De 
Javaansche officier-van-justitie – hoofd-djaksa – was reeds bij Van Ouddijck in het 
kantoor: de djaksa en de politie-oppassers leidden den stoet der beklaagden: de 
inlanders hielden elkaâr aan een punt van hun blaadje vast en liepen op een 
trippeltegangetje, maar de enkele vrouwen er tusschen liepen alleen: onder een 



waringin-boom, op eenigen afstand van de trappen van het kantoor hurkten zij neêr, 
in afwachting. Een oppasser, hoorende de klok in de voorgalerij, sloeg half-een met 
de groote bel bij het oppassershuis. De luide slag trilde al seen bronze tong door de 
middagblakende hitte na. Maar Van Ouddijkck had het rijtuig hooren aanrollen en liet 
den hoofd-djaksa wachten: hij ging zijn vrouw tegen moet.” (pagina 21) Dit citaat 
past goed bij de auctoriale verteller, want er wordt van bovenaf gekeken naar de 
situatie die er speelt. Ook komt de verteller zelf niet in het verhaal voor. De 
auctoriale verteller weet ook alles van de personages. Een citaat wat hierbij goed 
past is: “Uit de zee kwam het niet; uit de lucht aan, van verre, niet. Hij gaf zich niet 
over aan een allereerste sensatie van wonderlijkheid… En hij plantte zich steviger, 
welfde zijn borst, richtte-op zijn flinken, militairen kop en snoof den walm in en den 
wind… De hoofdoppaser, neêrgehurkt, met zijn gloei-vuurtouw in de hand, gluurde 
aandachtig op naar zijn heer, als dacht hij: wat doet hij hier zo vreemd te staan bij 
den vuurtoren… Zo vreemd die Hollanders… Wat denkt hij nu… Waarom doet hij 
zoo… Juist op deze plek… De zeegeesten waren nu om…” (pagina 11) Dit citaat 
past goed bij de auctoriale verteller, want de auctoriale verteller weet alles van zijn 
personages en dus ook de denkwijzen van de personages. In dit citaat zie je goed 
wat twee verschillende mensen denken over hetzelfde beeld.  
 
 
Personages  
 
Otto van Ouddijck 
Van Ouddijck is het hoofdpersonage van het boek. Hij is 48 jaar en is gescheiden 
met een zogenaamde ‘nonna’ en hertrouwd met Léonie. Hij is rezident van 
Laboewangi en is een hooggeplaatst ambtenaar die boven de lokale adel staat. Hij 
heeft vier kinderen: Theo, Doddy, Rène en Ricus. Hij heeft een snor, een beetje 
gezet, maar hij ziet er niet zo oud uit. Hij heeft een militaire en levendige uitstraling, 
citaat: “Hij zag er nog jong uit in zijn gezicht en nauwelijks scheen hij acht-en-veertig. 
Hij had een scherpen, levendigen blik van vlug opzien, van acuut doordringen.” 
(pagina 34) Hij heeft een westerse denkwijze en denkt dat achter alles een rationeel 
antwoord achter zit, citaat: “Zijn natuur was niet om te geloven aan de 
bovennatuurlijkheid der gebeurlijkheden en hij geloofde ook niet.” (pagina 188) Hij 
opereert liever alleen en spendeert veel tijd aan werk en dus niet veel aan zijn vrouw 
en kinderen, citaat: “Het kantoor van Van Ouddijck stond open. Hij werkte.” (pagina 
175) De stille krachten veranderen hem. Hij ziet in dat niet achter alles een rationeel 
antwoord hoeft te hebben en hij weigert om promotie te maken om in isolement te 
gaan leven, citaat: “Andere menschen, die het niet ondervonden hebben, kunnen het 
makkelijk ontkennen. Maar ik – wij allen – wij hebben het toch gezien, gehoord en 
gevoeld.” (pagina 238) Deze verandering maakt hem een roundcharacter. Zijn 
verhoudingen met zijn huiselijke kring zijn lastig. Zijn werk boeit hem meer en heeft 
geen super relatie met zijn vrouw, die ook nog eens overspel pleegt. Ook vindt hij 
het lastig om Doddy te laten trouwen met Addy. Zijn relatie met Eva Eldersma is wel 
goed. Samen komen ze tot het inzicht dat je voor de stille krachten moet buigen en 
dat de Nederlandse kolonisten eigenlijk niet in Indië horen. 
 
Léonie van Ouddijck 
Léonie van Ouddijck is de tweede vrouw van Otto van Ouddijck. Ze is 32 jaar oud, 
veel jonger dan haar man. Ze is erg groot, blank, blond en grauwe ogen. Citaat: “En 
in hare zeer Europeesche verschijning was misschien alleen die langzame pas, diem 



loome statigheid de Indische nuance, dat, wat haar onderscheidde van een vrouw, 
pas uit Holland.” (pagina 18) Ze vindt vooral zichzelf belangrijk en zoekt meer 
bevrediging bij andere mannen. Ze doet ook vrij weinig aan de gezelligheid in 
Laboewangi. Citaat: “Zij stelde alleen belang in haar eigen lichaam en in hare eigen 
ziel; àl het andere, àl het andere was haar totaal onverschilig.” (pagina 20) De stille 
kracht veranderd weinig aan haar karakter. Ze is er erg bang voor en vertrekt. Citaat: 
“Ik ben bang… Het is al laat.” (pagina 180) het niet veranderen van haar karakter 
maakt haar een flat character. 
 
Adrien ‘Addy’ de Luce 
De Luce is de typische vrouwenversierder. Over zijn uiterlijk kom je weinig te weten, 
behalve dat hij iets ‘verleidelijks zuidelijks’ heeft. Voor de rest is hij niet heel slim. 
Citaat: “Het levendigst van al deze, door lang patriarchaal samenleven in elkaâr 
versmeltende elementen, was de jongste zoon, Adrien de Luce, Addy in wien bloed 
van de Solosche prinses en dat van den Franschen avonturier zich harmonieus 
vermengd hadden, menging, die hem wel geen hersenen had gegeven, maar een 
mooiheid van jongen sinjo.” (pagina 82) Ook maakte hij veel gebruik van zijn 
aantrekkingskracht tot vrouwen. Al deze karaktereigenschappen maken hem een 
type. 
 
 
Tijd 
 
Historische tijd:  
De historische tijd van het verhaal is het einde van de negentiende eeuw, na 1890. 
Want in het boek wordt er gerefereerd aan ‘der Koningin’. Citaat: “ (pagina 129) In 
1890 werd Emma (echtgenote van Willem III) Koning-regentes der Nederlanden. Ze 
bezette deze post tot 1898 wanneer Wilhelmina koningin wordt. Het verhaal speelt 
zich wel in de negentiende eeuw af, want er werd nog geen gebruik gemaakt van 
bijvoorbeeld gloeilampen of een automobiel. Bovendien wordt er nog gerefereerd 
aan de Art-Nouveaux. Citaat: “Hij kwam veel – vooral nu zijn vrouw op Tosari was – 
en in de avondschemeringen wandelden zij naar den vuurtoren, die aan zee stond 
als een kleine Eiffel-kandelaber.” (pagina 156) Eiffel was vooral actief in de tweede 
helft van de negentiende eeuw en zijn bekendste werk is natuurlijk de Eiffeltoren en 
die was gereed in 1889. 
 
Vertelde tijd:  
De vertelde tijd van het verhaal is ongeveer twee à drie maanden. Het grootste deel 
van het verhaal speelt zich af in december, citaat: “Het was december geworden en 
de zware regens waren begonnen, als altijd, den vijfden December: de 
regenmoesson, onveranderlijk, trad in op St. Nicolaas.” (pagina 147) Hier voor gaat 
een maandje voor en een maandje na. 
 
Verteltijd: 
Het boek heeft 244 bladzijden. Het boek is onderverdeeld in zeven hoofdstukken die 
Romeins genummerd zijn. De hoofdstukken zijn weer onderverdeeld in zeven 
stukken die ook Romeins genummerd zijn. 
 
Terugwijzing: 



Een terugwijzing is, citaat: “Zijne Indologische studiejaren te Delft waren even 
genoeg vrolijk geweest, om hem te laten denken, dat hij jong was geweest, en 
omdat hij meê had gedaan aan een maskerade, meende hij zelfs, dat hij al een losse 
jeugd had gehad, van veel geld stuk slaan en geboemel.” (pagina 106) 
 
Vooruitwijzing: 
Een vooruitwijzing is, citaat: “Ge…vaar… tikte de tafel. Waar? Dreigt… ging de tafel 
voort… Laboe…wangi. Gevaar dreigt Laboewangi? Ja! tikte de tafel eéns, nijdig.” 
(pagina 68) 
 
Flashbacks: 
Ik heb geen flashbacks gevonden. 
 
Chronologie: 
Het boek is chronologisch verteld, want er komen geen flashbacks in voor. 
 
Ab ovo – In medias res: 
Het verhaal is in medias res geschreven, want door middel van terugwijzingen kom 
je meer over het verhaal te weten, maar het heeft ook veel weg van abo vo, want het 
verhaal heeft een lange inleiding en er wordt niet superbelangrijke informatie 
gehaald uit de terugwijzingen. 
 
 
Ruimtes: 
 
Fysische ruimte:  
Een ruimte in het verhaal is het Rezidentie-huis. Het Rezidentie-huis is gelegen aan 
de Lange Laan, een straat in Laboewangi, een stad aan zee nabij Soerabaja in het 
voormalige Nederlands-Indië.  Het is een erg groot huis met een reusachtig erf 
eromheen. Op het erf bevinden zich een vijver en een vlaggenstok. Ook staan er 
veel bloemen op het erf zoals een latania, rozen en chrysanten. Het erf wordt van de 
Lange Laan gescheiden met een simpel hek. Het huis zelf is ook erg groot. Over het 
materiaal en kleur kom je niets te weten, behalve dat het dak van dakpannen is.  Het 
huis heeft meerdere vleugels en gaat ook meerdere verdiepingen omhoog. Er zijn 
veel verschillende kamers, zoals de vertrekken van Otto van Ouddijck, een 
slaapkamer en kantoor, de kamers van Theo, Doddy, Léonie en de logeerkamers. 
Bovendien zijn er nog veel badkamers en bediendekamers. Aan het huis vast zijn er 
ook voor-en achtergalerijen. Een citaat over het huis is: “Aan het einde der Lange 
Laan lag diep in zijn voortuin het Rezidentie-huis. Laag, dadelijk in den nacht der 
waringin-boomen, zigzagde het zijne pannendaken, het ene achter het andere, naar 
de schaduw van den achtertuin toe, met een primitieve lijn van een daktekening, 
over iedere galerij een dak, over iedere kamer een dak, tot éene daksilhouet.” 
(pagina 5) Een ander citaat is: “De kamer was gelegen tusschen het boudoir van 
Léonie en twee grootte logeerkamers, die alleen voor rezidenten, generaals en 
andere hooggeplaatsten werden bestemd. Aan de andere zijde der middengalerij 
waren de kamers van Van Ouddijck, kantoor en slaapvertrek, kantoor en 
slaapvertrek, en de kamer van Doddy, en de kamer van de jongens, Ricus en Réne. 
(pagina 30) 
 
Psychische ruimtes: 



De regen van het regenseizoen wat begint in december. In de middag beginnen er 
wolken te ontstaan en in de middag en avond komen er bakken met water naar 
beneden. Citaat: “De wolken, die, een maand lang, zich al zwellende en zwellende 
hadden opgetast aan de laagte der klimmen, gordijnen hare watervolle zeilen hooger 
tegen de uitspansels aan, en scheurden open als met éene razernij van vèr 
uitlichtende electriciteiten, plasten kletsstralende neer als daar niet meer omhoog op 
te houden rijkdommen van regen, nu de te volle zeilen scheurden en als de 
waterweelde giet-stroomde als uit een scheur neer.” (pagina 147) Deze regen van 
het regenseizoen samen met de duisternis van de nacht is de psychische ruimte. 
Het effect wat het heeft is dat er angst ontstaat in de personages. Citaat: “Ik ben 
tegenwoordig bang als het donker wordt… Met die regens is er geen schemering… 
Het overvalt je in eens, de avond…” (pagina 180) Een ander citaat is: "Een 
huiverende kilheid woei aan, vulde het huis; een tochtslag woei de lamp uit. En in 
den donker bleven zij nog een ogenblik, zij de trots, de openheid der galerij, bijna in 
den arm van haar zoon en haar minnaar; de meid, duikende aan hunne voeten. 
Maar toen maakte zij zich los uit zijn arm, maakte zij zich los uit zijn arm, maakte zij 
zich los uit die zwarte beklemming van duisternis en angst, waardoor ruizelde de 
regen; huiverkil woei de wind en zij wankelde naar binnen, op het punt in zwijm te 
vallen. (pagina 175)  
 
Zintuigelijke ruimte: 
Een zintuigelijke ruimte is zien/beeld. Citaat: “Zij zagen elkaâr strak aan, en de 
kalme blik, flinke blink van Van Ouddijck ontmoette den transe-vonk van den 
Regent.” (pagina 56) Een ander citaat is: “Toen de rezident den ingang naderde van 
het rezidentie-erf, zag hij vóór, aan den andere gang, twee witte figuren, een man en 
een meisje, die zich echter uitwischten in den nacht onder de waringins.” (pagina 11 
en 12) 
 
Motieven 
 
Een belangrijk motief is het niet kunnen aarden van de westerse beschaving in Indië, 
het ‘verindischen’. De kolonisten willen het minst mogelijk mengen met de 
plaatselijke cultuur. Dit gebeurt door de kracht en klimaat van het land. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld met malaria, citaat: “Eldersma was al weg, doodziek, en Eva, met den 
kleinen jongen, had hem niet kunnen vergezellen, omdat zij aan zware malaria-
koortsen leed.” (pagina 225) Ook worden de Europese spullen van Eva Eldersma 
‘vernietigd’ door het klimaat van het land, citaat: “Mijn piano was valsch; ik geloof, 
dat er kakkerlakken tusschen de snaren rondwandelen.” (pagina 153) Ook de ‘stille 
kracht’ weerhoudt de Nederlands kolonisten te aarden in Indië. De ‘stille kracht’ is de 
verklaring voor de gekke gebeurtenissen die gebeuren bij de Nederlandse 
kolonisten. Bijvoorbeeld, citaat: “Zij zag geheel rood, vuil bedoezend, als onteerd 
door een schande van vies vermillioen, dat onzichtbare sirih-kelen van uit de hoeken 
der kamer samenschraapten en spogen naar haar toe, mikkend op hare oogen, op 
hare borsten, op haar onderduik. Zij gaf een gil, geheel krankzinnig van het vreemde 
gebeuren.” (pagina 184) Door deze kracht gaat bijvoorbeeld Léonie weg, citaat: “Ja. 
Met het oog op Parijs… Iets dat me beschermt. Ik geloof vast dat het leven geen vat 
op me heeft. Ik geloof vast, dat het leven geen vast op me heeft.” (pagina 213) Ook 
maakt de stille kracht een einde aan de materialistische en rationele denkwijze van 
de kolonisten, citaat: “Maar misschien voelt elke Europeaan dàt op een andere 
manier, volgens zijn aanleg, en zijn natuur. Voor den een is het misschien de 



antipathie, die hij van den beginne voelt in dit land, dat hem in de zwakte van zijn 
materialisme aanvalt en blijft bestrijden… terwijl het land zelve toch zoo vol poëzie is 
en … mystiek… zoû ik bijna zeggen.” (pagina 239) Hierbij is het ook dat Van 
Ouddijck de enigste overblijft op Java omdat hij tot het inzicht is gekomen dat je de 
stille kracht boven de Europeaanse denkwijze moet stellen. 
 
Titelverklaring 
 
De titel verwijst naar de vreemde krachten die er zijn op Java en de vreemde 
gebeurtenissen die er voordoen op de Europeaanse kolonisten. 
 
 
 
 


