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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Bij het overlijden van haar Indische grootmoeder ontdekte Ellen Deckwitz (1982) dat ze 

de enige in haar familie is die haar levensverhaal te horen heeft gekregen. Hogere 

natuurkunde - deels reisverhaal, deels mythe, deels getuigenis - is het resultaat van de 

talloze gesprekken die Deckwitz in de jaren daarna voerde met mensen wier wortels ook 

in voormalig Nederlands-Indië liggen. Ze kwam erachter dat ze niet het enige kleinkind 

is dat een familiegeheim op haar schouders torst. 

Hogere natuurkunde is deels verhaal, deels gedicht - maar vooral een werk dat uit 

elkaar spat van verbeeldingskracht en lef. Ontroerend, geestig en confronterend schetst 

Ellen Deckwitz de gevolgen van een oorlog die inmiddels in miljoenen 

Nederlanders doorwerkt, en tot op de dag van vandaag hun levens tekent. 

 

Over de auteur: 
Ellen Deckwitz (1982) is een van de belangrijkste dichters van haar generatie. Ze won 

met De Steen vreest mij (2011) de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut en is 

een graag geziene gast op literaire podia. Dankzij optredens in televisieprogramma’s als 

De Wereld Draait Door en een column in nrc.next heeft Deckwitz zich ontwikkeld tot 

een van onze meest aanstekelijke poëzieambassadeurs. 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000009

4366419  

 

Extra/recensies: 

 

Nederlands-Indië leeft voort in de gedachtenis van velen en heeft ook in de literatuur, 

van Daum tot Hella Haasse, zijn neerslag gevonden. In dit bundeltje, deels reisverhaal, 

deels mythe, deels getuigenis, roept Ellen Deckwitz, de laatste van vier generaties 

Indische Nederlanders, beelden op van haar overgrootmoeder, grootmoeder, moeder en 

haarzelf. In een hotel in Bandung, eens het huis van haar familie, rijst voor haar 

geestesoog de bevalling van haar overgrootmoeder op, en ook ziet zij haar grootmoeder: 

'Ze was drie meter lang en trots / op haar huid / die nooit bruin werd, die gevaccineerd 

leek / tegen de zon'. Ze hoort ook vreselijke verhalen over het Jappenkamp en ze ziet 

haar moeder voor zich: 'rug gekromd als een vraagteken, / van het raden naar wat je 

wordt bespaard / door er niet met je over te praten'. Mooi is haar herinnering aan echo's 

'die het verleden overleverden / Vertelden over een stuk van Liszt / dat mijn 

grootmoeder uit haar hoofd had geleerd'. Een bundeltje, met hier en daar rauw 

taalgebruik, dat een beeld oproept van een tegelijkertijd verloren en nog levend 

verleden. Een eigenzinnige verbeelding van vier generaties Indische Nederlanders. 
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NRC- Ellen Deckwitz: ‘Ik stam af van een overlever’ 

 

Tzum- Recensie Hogere Natuurkunde 
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