
 EenVandaag in de klas 
Louis Couperus 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 

Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over de schrijver Louis 
Couperus. Zijn verhalen over Nederlands-
Indië zijn in deze tijd nog steeds actueel.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Louis Couperus, Nederlands-Indië, toneel, 
literatuur.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, tijdvak 
9.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals: ‘Multatuli, schrijver van Max 
Havelaar‘. 
 
Antwoorden 
1a Shakespeare en Tsjechov. b Als 
tijdgenoten die de mensen van vandaag 
kunnen aanspreken. 2 Het boek De stille 
kracht. 3 Omdat hij de onrust onder de 
bevolking in Nederlands-Indië al aanvoelde 
terwijl nog niemand erover schreef en de 
kolonie juist in een piek zat. 4 Bij 
toneelgroep Amsterdam is het een 
modern verhaal met Nederlands-Indië op 
de achtergrond terwijl Anne Ketelaar 
juist Nederlands-Indië als middelpunt van 
haar opvoering heeft. 5 Doorgestreept 
moeten zijn: ‘wordt nu’, ‘positieve’ en ‘niet 
herkenbaar meer’. 6 Eigen antwoord, 
zoals: Louis Couperus werd geboren 10 
juni 1863 geboren in Den Haag. Een deel 
van zijn jeugd woonde hij in Nederlands-
Indië. Hij schreef eerst poëzie maar ging 
daarna romans schrijven.  

Kijkvragen 
 
1a Regisseur Ivo van Hove behandelt 
Couperus op dezelfde manier als welke 
toneelstukkenschrijvers?  
b Hoe behandelt hij ze?  
 
2 Door welk werk van Louis Couperus werd 
Anne Ketelaar geïnspireerd?  
 
3 Regisseur Ivo van Hove vindt de stukken 
van Couperus uit 1900 erg bijzonder.  
Waarom vindt hij dit?  
 
4 Wat is het verschil tussen het stuk van 
Couperus dat Toneelgroep Amsterdam 
speelde en het stuk dat Anne Ketelaar 
speelde?  
 
5 Streep door wat niet van toepassing is.  
‘Te indisch’ werd vroeger/wordt nu gezien 
als een negatieve/positieve opmerking. De 
omgang tussen de mensen in de verhalen 
zijn nu niet herkenbaar meer/ nog steeds 
herkenbaar.  
 

 
Louis Couperus in 1912.  

 
Verdiepingsvraag 
 
6 Zoek op internet Louis Couperus op. 
Schrijf een korte biografie van vijf regels 
over hem.  
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