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Na alle omzwervingen over de wereld vond Kipling op Bateman’s de rust die 
hij nodig had om te kunnen schrijven. Bateman’s was een echt toevluchtsoord 
voor hem waar ook tegenwoordig nog de vogels de boventoon voeren, het 
biologische graan gemalen wordt in de watermolen en het fruit en de kruiden 
nog smaken zoals ze smaken moeten. 

Kiplings toevluchtsoord
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Het Jacobean huis werd gebouwd rond 
1634 en is opgetrokken uit zandsteen 
dat gedolven werd uit een groeve die 
vlakbij het huis ligt. De dakpannen zijn 
gebakken van de klei uit ‘the Weald’ en 
al het houtwerk is eveneens afkomstig 
van eiken uit de omliggende bossen. 
Het huis werd gebouwd in opdracht van 
een ijzerbaron. Kortom; Bateman’s is 
dus een op en top Sussex huis, één met 
de omgeving. Misschien is dat wel de 
reden dat de schrijver Kipling na alle 
omzwervingen over de wereld, hier zijn 
toevlucht nam. 

‘WE HAVE LOVED IT EVER 
SINCE OUR FIRST SIGHT OF IT’
Het is rond 1900. Kipling is moe van het 
drukke Londense leven waar hij na India 
is gaan wonen en zoekt een plaats waar 
hij in alle rust ongestoord kan schrijven. 
In de weekends en vakanties verblijft 
hij vaak, zoals zoveel Londenaren, 
‘in the country’. Daar ontdekt hij 
Bateman’s. Hij rijdt er toevallig langs 
en is zeer gecharmeerd van het huis en 
de omgeving. Hij wil het graag kopen, 
maar hij twijfelt, wat waarschijnlijk te 
maken heeft met zijn fi nanciële positie. 
Helaas twijfelt hij te lang, want als hij 
het besluit neemt om het te kopen is 
het huis al weer verhuurd en is de kans 
verkeken. Gelukkig voor Kipling niet 
al te lang, want in 1902 bereikt hem 
het bericht dat Bateman’s wederom te 
koop is en hij slaat direct toe. Kipling 
en zijn Amerikaanse vrouw Carrie zijn 
de nieuwe eigenaren van Bateman’s. 
Het landgoed met het huis en de 
omliggende gebouwen en watermolen 
en 13 hectare grond, werd aangekocht 
voor £ 9.300. Aanvankelijk was het 
de bedoeling om het als buitenhuis te 
gebruiken, maar al snel besloten de 
Kiplings zich er defi nitief te vestigen en 
de schrijver woonde er van 1902 tot zijn 
dood in 1936. Het huis was, zelfs voor 
Londense begrippen in die tijd, niet echt 
comfortabel. Het bezat geen badkamer 
en elektriciteit, maar zoals Kipling zelf 
zei: “We have loved it ever since our fi rst 
sight of it”.

RUDYARD KIPLING

Joseph Rudyard Kipling werd geboren 
in de Britse kolonie India. Zijn ouders 
waren kunstzinnig ingesteld, zijn vader 
was leraar aan de school voor kunsten 
in Bombay. Rudyard was geen makkelijk 
kind en toen hij zes jaar oud was werd hij 
met zijn zusje Trix voor zijn opvoeding 
naar Engeland gestuurd. Waarschijnlijk 
was dit ook ingegeven door het klimaat 
van India, dat slecht voor de gezondheid 
was. Rudyard en Trix werden niet naar 
familie gestuurd, maar verbleven in huis 
bij een streng calvinistisch pleeggezin dat 
Rudyard later het ‘House of Desolation’ 
zou noemen. Hij verlangde naar India, 
naar zijn huis en naar zijn ouders. Zijn 
schooltijd doorliep hij met wisselend 
succes. Nadat hij van school wisselde ging 
het beter met hem en zijn vriendschap en 
de ‘mannencodes’ die hij er leerde zouden 
zijn hele (schrijvers)leven een rol blijven 
spelen.
Toen hij 17 jaar was, ging hij na zijn 
offi ciersopleiding, terug naar zijn ouders 
in India. Hij ging er als journalist werken 
en schreef gedichten en verhalen die in 
Engeland uitgegeven werden. Kipling 
werd één van Engelands bekendste 
schrijvers. 
Aan het einde van de 19e eeuw reisde 
hij regelmatig naar Londen en vertoefde 
er in literaire kringen. Zo leerde 
hij de Amerikaan Walcott Balestier 
kennen waarmee hij geruime tijd een 
vriendschapsrelatie had. Toen Balestier 
stierf aan typhus trouwde hij in 1892 
met diens zus Carrie en verhuisde naar 
het landgoed van de familie in Vermont. 
Hier schreef hij zijn beroemde ‘Jungle 
Books’. Vanwege geruzie met Carrie’s 
familieleden keerden ze terug naar Groot-
Brittannië en gingen weer in Londen 
wonen. Joseph Rudyard Kipling ontving 
in 1907 als eerste Brit de Nobelprijs 

voor de Literatuur. Hij werd begraven in 
Westminster Abbey.

BATEMAN’S ANNO 2007 NOG 
STEEDS EEN TOEVLUCHTSOORD.
Het huis bevindt zich nog nagenoeg in 
dezelfde staat zoals Kipling het achterliet 

en ademt een Engels-oosterse sfeer 
dankzij de vele attributen die hij o.a. in 
India heeft verzameld. De bibliotheek is 
nog onberoerd en het lijkt of Kipling er 
ieder moment weer kan binnenstappen. 
Zijn stoel, bureau, de oude oosterse 
vloerkleden, hier schreef Rudyard zijn 
beroemde boeken. Het bureau staat zo 
opgesteld dat je er een prachtig uitzicht 
hebt op de omringende tuin. Hier kreeg 
Rudyard zijn inspiratie om te schrijven. 
De gordijnen zijn nu gesloten om het 
donkere houten meubilair en de tapijten 
te beschermen tegen het zonlicht en 
hierdoor lijkt het huis donkerder dan 
het in werkelijkheid is. Maar behalve de 
inrichting van het huis, dat natuurlijk 
vooral interessant is vanwege de vroegere 
bewoners, zijn de tuinen een lust voor het 
oog. Het is goed toeven in de rozentuin. 
Een groot deel is prachtig aangelegd en 
een ander deel is ‘in natuurlijke staat’. 
Een kabbelend riviertje kronkelt zich 
tussen de wilde bloemen, kruiden en 
fruitbomen. Wanneer je hier ronddwaalt 
en de stilte slechts opgeluisterd wordt 
door vogelgekwetter en het zoemen 
van de talrijke soorten insecten, dan is 
het niet moeilijk je in te denken dat het 
landgoed echt een toevluchtsoord is. Zelfs 
ook, en misschien wel juist, in onze tijd! 
Wanneer je de loop van de rivier Dudwell 
volgt doemt even later de watermolen 
op. Hier werd in vroegere tijden het 
koren gemalen. Een prachtige landelijke 
aanblik en beslist een uitdaging voor 
tekenaars en schilders. Wij beperken ons 
tot het fototoestel in het besef dat je 
hiermee nooit de geur en het geluid kunt 
vastleggen van deze prachtige omgeving.  

GROENE STROOM

De watermolen werd door Rudyard 
Kipling aangelegd. De door water 
aangedreven turbines zorgden ervoor 
dat het huis kon beschikken over 
elektriciteit. Kipling was zijn tijd ver 
vooruit, deze turbines behoren tot de 
eerste wereldwijd die in gebruik genomen 
zijn. Kipling was echt een ‘man van de 
wereld’. Hij was bereisd en stond open 
voor nieuwe ideeën. Zo was hij ook dol 
op auto’s en in de garage is zijn Rolls 
Royce uit 1928 te bewonderen.
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Het Jacobean tijdperk is genoemd naar Koning James I, die regeerde van 1603-
1625. James I behoorde tot de dynastie van de Stuarts. Zijn zoon volgde hem op 
en regeerde tot 1649. Deze hele periode wordt het Jacobean tijdperk genoemd. 
Deze periode volgde op de periode van de Elisabethan Style, de Tudor stijl. Het 

was de 2e fase van de Engelse renaissance architectuur.26

INFO

Bateman’s ligt in Burwash, Etchingham, 
East Sussex TN19 7DS.
Met een lidmaatschap van de National Trust is Bateman’s 
gratis te bezoeken. In de maanden november en december 
zijn de tuinen ook voor niet-leden van de National Trust 
gratis toegankelijk. De molen is meestal in werking op 
zaterdag en woensdagmiddagen vanaf 14uur. Naast het 
parkeerterrein bevindt zich een picknickgebied, er is een 
tearoom en een gift shop waar een enorme collectie van 
Kiplings boeken verkrijgbaar is. Bateman’s is open tot 28 
oktober van 11-17uur, maar is donderdags en vrijdags 
gesloten. www.nationaltrust.org.uk/batemans


