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Inleiding 
 
‘Op vele plaatsen van Java ontmoet men (…) grootere of kleinere 
verzamelingen van steenen oudheden,’ schreef officier van 
gezondheid Jurriaan Munnich (1817-1865) rond 1841, toen hij in 
opdracht van het Nederlandse ministerie van Koloniën als eerste 
trachtte de aanwezige hindoe-Javaanse oudheden in Centraal-Java te 
fotograferen.1 Precies twintig jaar later berichtte de directeur van ’s 
Rijks Ethnographisch Museum in Leiden over ‘liefhebberijen (...) 
die zoovelen [bezielen] om een of andere zeldzaamheid uit de 
gewesten waar zij een gedeelte van hun leven doorbragten, ten 
aandenken mede te voeren’.2 
 Het verzamelen van antieke beelden en etnografica als 
‘liefhebberij’ bleef ook in de twintigste eeuw voortbestaan. ‘Zij doet 
tegenwoordig in Compagnies meubilair en oud blauw (porcelein), 
omdat dat zoo mode is. Om nieuw te zijn verzamelt zij oud,’ merkte 
bestuursambtenaar Henri Damsté in 1904 snedig op.3 Deze dame en 
Damsté zelf waren lang niet de enige verzamelaars in de 
Nederlandse kolonie. Gedurende de gehele negentiende eeuw en 
eerste decennia van de twintigste eeuw werd er verzameld in 
Nederlands-Indië. Damsté doorzag de sociale rol van dit 
verzamelen rond de eeuwwisseling scherp: om ‘erbij’ te horen 
moesten specifieke voorwerpen worden verzameld.  

De rol die verzamelen en het zich profileren met 
verzamelingen ongeveer anderhalve eeuw lang speelde bij de 
vorming en ontwikkeling van de koloniale elite, is een van de 
vragen in dit boek. Overigens was verzamelen niet alleen 
instrumenteel in het proces van elitevorming, het had meer functies. 
In dit proefschrift wordt het collectioneren in de Nederlandse 
kolonie vooral benut om de constructie en ontwikkeling van deze 
specifieke elite te helpen ontrafelen en begrijpen. Verzamelen is 
tenslotte een gevolg van de neiging van mensen om de wereld om 
zich heen in te delen en te begrijpen. Het gaat daarmee ook over het 
creëren en besturen van een samenleving en (koloniale) staat. Het 
verzamelen van voorwerpen is de materiële vertaling van de 
gedachten en percepties van de mensheid.4 Collecties en 
verzamelpraktijken kunnen ons dan ook inzicht verschaffen in het 
proces van koloniale elitevorming en in het wereldbeeld van die 
elite in Nederlands-Indië. Het verzamelen als bezigheid en de 
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verzamelde objecten spelen in dit onderzoek dus een dubbelrol: 
enerzijds zijn zij de aanjagers van dit proces en anderzijds fungeren 
zij mede om die reden als waardevolle bronnen ter beschrijving van 
het proces. 

Welke inzichten geven de praktijk van het collectioneren en 
de verzamelde objecten ons in de vorming en ontwikkeling van de 
koloniale Europese elite in Nederlands-Indië en Nederland tussen 
1811 en 1957 ons? Om tot een goed begrip daarvan te komen zijn 
deelvragen noodzakelijk. Wie behoorde tot die elite in de kolonie en 
wie niet, en door middel van welke mechanismen met welke criteria 
kwam die in- of uitsluiting tot stand? Hoe ‘Europees’ en ‘nieuw’ 
was deze elitegroep eigenlijk? Welke verbanden is zij aangegaan 
met oudere koloniale, veelal Euraziatische families? Heeft 
‘Europees’ een culturele of etnische connotatie? Welk besef van 
identiteit en verwantschap had deze elite? Hoe verhield zij zich tot 
de Nederlandse natiestaat en zijn elite? Welke rol speelden deze 
elites in het Nederlandse en Indonesische natievormingsproces? 
Deze kwesties zullen in dit werk in ieder hoofdstuk steeds 
terugkomen. 
 
De focus in deze dissertatie op de koloniale Europese elite, ingebed 
in de geografische omgeving van zowel Indië als Nederland, is 
uniek. Deze elite heette ‘Europees’, omdat de personen binnen deze 
elite de juridische status van ‘Europees’ hadden. De samenleving 
was sinds 1847 juridisch verdeeld in Europeanen (en daarmee 
gelijkgestelden) en ‘inlanders’ (en daarmee gelijkgestelden). Deze 
juridische verdeling was in de loop der tijd aan verandering 
onderhevig. Het zijn van ‘Europees’ betekende overigens niet dat 
men ook onmiddellijk Nederlands burger was. Later in dit 
proefschrift krijgt ‘Europees’ overigens tevens een culturele 
connotatie. Deze elite is tot op heden in de wetenschappelijke 
literatuur voornamelijk ten tonele gevoerd als een eenvormige, 
blanke, Europese bevolkingsgroep in de kolonie. Niet eerder 
werden hun vorming en ontwikkeling centraal gesteld. Voorts is er 
nooit, zoals historica Susan Legêne dat ruim tien jaar geleden in 
haar proefschrift constateerde, wetenschappelijke aandacht besteed 
aan de manier waarop deze elite zich bewoog in zowel Nederlands-
Indië als Nederland en hoe zij zich verhield tot de Nederlandse 
elite.5 Juist deze aandacht voor de koloniale elite in zowel 
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Nederland als Indië verrijkt ons inzicht in de manier waarop beide 
gebiedsdelen op politiek, sociaal-cultureel en economisch terrein 
met elkaar verweven waren. Tevens levert een dergelijke invalshoek 
informatie op over de koloniale samenleving en over de invloed van 
de elite op natievormingsprocessen. Het doel van deze thesis is tot 
een (her)definiëring te komen van de Europese koloniale elite, zoals 
die zich zowel in Indië als in Nederland bewoog; een elite die zich 
sociaal-cultureel en economisch onderscheidde en veel bijgedragen 
heeft aan natievormingsprocessen in zowel Nederland als Indonesië. 

Als uitgangspunt van dit onderzoek zijn vier families 
gekozen uit verschillende periodes en maatschappelijke sectoren, 
namelijk de dominante sectoren van de koloniale maatschappij: de 
overheid en de economische sector.6 Aan de hand van deze 
familiegeschiedenissen schets ik een beeld van de vorming en 
ontwikkeling van de Europese koloniale elite tussen 1811 en 1957. 
Onderwerpen als identiteit, burgerschap, nationalisme en netwerken 
van de elite in de imperial space (een term van historicus Frederick 
Cooper die hem heeft uitgewerkt) spelen hierin een centrale rol. In 
de conclusie zal ik aantonen dat de koloniale elite meer was dan een 
blanke, uit Europa afkomstige gemeenschap, maar dat zij – zeker 
aan het begin van de negentiende eeuw – sterk verweven was met 
Euraziatische en Indonesische gemeenschappen en elites in 
Nederland. De manier waarop de koloniale Europese elite zich kon 
vormen en handhaven in zowel Indië als Nederland, blijkt niet 
zozeer afhankelijk te zijn van factoren als huidskleur, maar veeleer 
bepaald te worden door de specifieke samenstelling van wat 
Bourdieu heeft benoemd als hun cultureel en daarmee 
samenhangend sociaal, economisch en linguïstisch kapitaal.  

Ik ben mij bewust van de ambitieuze reikwijdte van dit 
onderzoek: niet alleen qua periode (het onderzoek overbrugt meer 
dan een eeuw), maar ook qua hoeveelheid onderwerpen waaraan ik 
raak om de ontwikkeling van deze elite te beschrijven. Toch komen 
door vier familiegeschiedenissen als uitgangspunt te nemen een 
aantal kenmerkende aspecten van de ontwikkeling van de 
Nederlandse koloniale elite naar voren. 

De koloniale elite in historiografisch perspectief 
Er bestaan geen wetenschappelijke studies naar uitsluitend de 
Europese elite van Nederlands-Indië. Tot 1985 waren er zelfs 
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vrijwel geen studies verschenen naar de Europese koloniale 
samenleving. Literator Rob Nieuwenhuys bracht in de jaren 1960 en 
1970 het maatschappelijk leven in Indië wel onder de aandacht in 
Nederland, maar zijn boeken zijn meer fotoboeken met historische 
toelichting dan sociologisch-historische werken.7 Ook de boeken 
van Hein Buitenweg (zoals Omong kosong: vreugden uit het oude 
Indië en Wat wij in ons hart sloten) vallen in die ‘tempo doeloe’- 
categorie.8 

In 1983 publiceerde de Australische historica Jean Gelman 
Taylor de eerste studie naar de Europese koloniale samenleving van 
Batavia in de VOC-periode, twee jaar later gevolgd door een artikel 
van de Nederlandse socioloog J.A.A. van Doorn waarmee deze de 
aftrap gaf voor het wetenschappelijk onderzoek naar de koloniale 
samenleving van na 1815.9 In veel andere werken over de koloniën 
die na de onafhankelijkheid van Indonesië verschenen, nam men de 
elite van Europese nieuwkomers in de kolonie als uitgangspunt om 
verschillende ontwikkelingen te schetsen. Als onderwerp op 
zichzelf is deze brede, coherente maatschappelijke groepering 
echter tot op heden nooit bestudeerd. 

In de jaren 1990 verschoof het referentiekader in het 
onderzoek naar de koloniën. Was daarbij het geografische 
referentiekader in de eerste plaats de kolonie geweest, heden ten 
dage wordt meer en meer de natiestaat van de kolonisator 
geïncorporeerd. Susan Legêne maakte voor het eerst een familie die 
tot de koloniale elite behoorde tot onderwerp van studie. Zij 
analyseerde aan de hand van de ervaringen van een adellijke 
Nederlandse familie in Suriname, Java, Japan en Tripoli hoe het 
Nederlandse imperialisme gevormd werd en welke rol dat speelde 
in de natievorming van Nederland. Elitevorming was echter, ook in 
die studie, van ondergeschikt belang.10 In 2001 verscheen het eerste 
deel van een serie van vier boeken over de geschiedenis van Indo-
Europeanen in Nederlands-Indië, een tot die tijd nog onderbelichte 
bevolkingsgroep in de koloniën.11 Historici Bosma en Raben lieten 
zien hoe gedifferentieerd die groep feitelijk was. Wat mij daarbij 
vooral interesseerde was hoe deze groep zich verhield tot de 
Europese koloniale elite en hoe zij zich daarmee vermengde. 
Natuurlijk lag het zwaartepunt van deze boeken op de ‘Indische 
Nederlanders’, dat wil hier zeggen: Euraziaten (personen van 
gemengde afkomst). De Europese koloniale elite was niet het 



Inleiding 

 5 

onderwerp, maar deze werken maakten wel duidelijk dat die elite 
een dynamisch geheel is met Euraziatische en Indonesische 
verbindingen. Verbindingen die ook antropologe Lizzy van 
Leeuwen in haar werk over de Indo-Europese cultuur wel benoemt, 
maar niet concreet uitwerkt: ook zij ziet een duidelijke zwart-wit 
scheiding tussen de, wat zij noemt, blanke bovenlaag en de Indo-
Europese bevolking. Cross-overs lijken niet te bestaan.12  

Voor het Britse koloniale rijk zijn er nadien meer 
wetenschappers geweest die zich hebben gericht op de elite in de 
kolonie. Ik noem bijvoorbeeld H.V. Bowen over het vroegmoderne 
Britse koloniale rijk en David Cannadine over de Britse koloniale 
elite en sociale klasse.13 Werken over musea en koloniale rijken, 
zoals John MacKenzies Museums and empire,14 richtten zich 
weliswaar tevens op de ontwikkeling van elites en hun sociaal-
economische context, maar enkel vanuit een museale en 
wetenschapshistorische invalshoek. Hierdoor wordt de sociale, niet-
wetenschappelijke functie die verzamelen vooral had, niet 
onderkend. 

Met deze studie draag ik bij aan werken over koloniale 
elitevorming, maar dan niet door middel van een klassieke, 
kwantitatieve studie naar elitevorming. Dergelijk onderzoek is 
bijvoorbeeld gedaan door historicus Arjen Taselaar voor de 
koloniale economische elite.15 In zijn proefschrift uit 1998 bracht 
hij, vanuit een bedrijfseconomisch-politieke invalshoek, de 
koloniale economische elite samen in een Nederlands-koloniale 
context. Taselaar bouwde voort op klassieke, kwantitatieve 
historisch-economische studies over Indië en Nederland, zoals van 
Baudet & Fennema en Kuitenbrouwer & Schijf.16 Door hun 
exclusieve focus op de economie en politiek gaven deze werken 
echter geen informatie over kwalitatieve gegevens, zoals de 
verwevenheid binnen de brede koloniale elite, hun karakter, 
identiteitsbesef en identiteit, hun opvattingen over burgerschap en 
hun gevoelens van verwantschap. Ook de werking van de koloniale 
maatschappij, met zijn in- en uitsluitingsmechanismen en 
referentiekaders, viel buiten dergelijk onderzoek. 

Deze, slechts door kwalitatief onderzoek te achterhalen, 
aspecten worden in deze studie inzichtelijk gemaakt door een 
maatschappelijke activiteit te bestuderen die vrijwel de gehele elite 
in de kolonie gemeen had en die een directe relatie met de 
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samenleving blootlegt: het verzamelen van etnografische en 
historische voorwerpen. Bij verzamelen in de breedste zin van het 
woord gaat deze activiteit immers over het verwerven en 
uitwisselen van objecten en informatie tussen Europeanen onderling 
en tussen hen en de lokale bevolking. Zo verschaft deze activiteit 
ons een beeld van sociale relaties en van de leefwijze, identiteit en 
betekenisgeving van de Europese koloniale elite. Het bestuderen 
van de verzamelpraktijken van de koloniale elite en de door haar 
verzamelde voorwerpen zal hier, ingebed in de theorie en met 
methodologie benaderd, inzicht geven in de vorming en 
ontwikkeling van de koloniale elite in de maatschappij van 
Nederland en Indië. 

Een verzamelende elite in de kolonie 
De elite in de kolonie was in samenstelling en functioneren in veel 
opzichten afwijkend van elites in Nederland en Europa, al waren er 
ook overeenkomsten. Een van de kenmerken van elites is dat zij 
elkaar graag opzoeken in verenigingen om zich daarmee van de 
massa te onderscheiden.17 In de koloniën gaf vooral het kostbare 
lidmaatschap van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen, naast het lidmaatschap van muziekverenigingen, 
liefdadigheidsverenigingen en de vrijmetselarij, mensen het gevoel 
‘erbij te horen’.18 Het lidmaatschap van het achttiende-eeuwse 
genootschap – dat de natuurlijke rijkdom en later ook de culturen 
van de Indische archipel bestudeerde, onder meer via materieel 
erfgoed – bleef tot de dekolonisatie een statussymbool.19 Die 
exclusiviteit is terug te zien in het aantal leden: rond 1830 is nog 
ruim zes procent van de Europese mannelijke volwassen bevolking 
lid, maar daarna zakte dit steeds verder terug van bijna twee procent 
in 1852 tot een schamele halve procent in de twintigste eeuw.20 
Waarschijnlijk is dit dalende percentage ook te wijten aan het feit 
dat de samenstelling van deze groep Europese mannelijke 
volwassenen veranderde: van veel hoger opgeleiden naar een 
toenemend aantal minder hoog opgeleiden met minder culturele 
belangstelling. 
 Deze cijfers zijn slechts een indicatie voor het aantal 
verzamelaars in de kolonie. Natuurlijk werd er ook buiten het 
genootschap om verzameld en betreffen de cijfers veelal de 
Europese mannen boven de zestien jaar oud. Toch kan uit deze 
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gegevens en door inventarisatie van de databases van enkele 
belangrijke Nederlandse musea21 een drietal conclusies getrokken 
worden: verzamelen kostte tijd en geld waarover alleen de meest 
prominenten in de samenleving beschikten; er bestaat een duidelijke 
relatie tussen schenkers aan Nederlandse musea en het lidmaatschap 
van het Bataviaasch Genootschap (schenkers in Nederland waren 
tijdens hun leven in Indië bijna altijd lid); en mijn onderzoek naar 
de achtergrond van deze verzamelaars laat zien dat velen 
vooraanstaande posities in de koloniale en Nederlandse 
maatschappij hadden bekleed. Verzamelen was, kortom, een 
exclusieve bezigheid die weggelegd was voor de top van de 
Europese koloniale bovenlaag van residenten, Raden van Indië en 
andere hoge ambtenaren, hoge militairen, planters en andere 
ondernemers. Het waren mensen als D.J. de Eerens (1781-1840). 
H.J. Domis (1782-182), J. Th. Cremer (1847-1923), J.B. van Heutsz 
(1851-1924), H.J. Hoogeveen (1852-1924), H.N.A. Swart (1863-
1946), C.G. Vattier Kraane (1864-1954) en J.W. Meyer Ranneft 
(1887-1968). Aan hen gaf het ‘professioneel’ bezig zijn met die 
verzamelingen in de vorm van het lidmaatschap van het 
Bataviaasch Genootschap een zekere status.  
 
Met deze beperkte kwantitatieve gegevens als basis stappen we over 
naar het kwalitatieve deel van het onderzoek, de vier 
familiegeschiedenissen. De hier bestudeerde families waren – elk in 
hun tijd – representanten van netwerken uit de elite, waarvan de 
geschiedenis parallellen vertoont met die van andere delen van de 
koloniale bovenlaag, omdat de geografische en maatschappelijke 
context dezelfde was. Elke familie staat dus niet op zichzelf, maar 
kan ingewisseld worden voor andere families met een vergelijkbare 
geschiedenis, waaruit dezelfde conclusies getrokken zouden kunnen 
worden over verzamelen, hun positie in de samenleving, 
burgerschap en identiteitsbesef. 
 Het zicht dat met deze benadering ontstaat, is het perspectief 
van de koloniale elite. De lokale bevolking van Nederlands-Indië is 
altijd aanwezig via de etnografische objecten in handen van de 
Europese elite, maar slechts als stille, niet gehoorde getuigen. De 
verzamelende elite zweeg veelal over contacten met de lokale 
bevolking, net als ze zweeg over oorlogsgeweld. En dat terwijl 
talloze door hen verzamelde objecten ‘verkregen’ zijn in 
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oorlogsomstandigheden. Dat geven de objecten echter pas na lang 
zoeken naar achtergronden bloot. Het verhaal van de koloniale elite 
en haar koloniale ‘eigenheid’, haar karakter, is dan ook niet 
exclusief een Nederlandse nationale geschiedenis, maar is ook een 
Indonesische geschiedenis met zijn elites, verborgen in de 
verzamelgeschiedenissen van de objecten. 

De representativiteit van de gekozen vier families is 
gebaseerd op de constatering dat iedere generatie die een periode 
van zijn leven in Nederlands-Indië doorbracht, door de 
ingrijpendheid van die ervaring een zekere generatiesamenhang en 
generatiebewustzijn ontwikkelde. Hierdoor kunnen algemene 
historische en maatschappelijke ontwikkelingen verbonden worden 
met persoonlijke percepties en ervaringen van tijdgenoten.22 Vanuit 
die gedachte was bij de keuze van de families vooral de vraag 
belangrijk welke generatie van welke groep zij vertegenwoordigen. 
Ook de interpretatie van het verleden ten behoeve van de eigen 
identiteit was per generatie een collectieve constructie. Het cultureel 
geheugen zoals dat wordt verbeeld in de nagelaten collecties en 
archieven van deze families, is een collectief cultureel geheugen van 
een generatie.23 Dit wordt bevestigd door de collecties waarmee dat 
cultureel geheugen werd gecreëerd en in stand gehouden: de inhoud 
daarvan getuigt van bepaalde periodes. Zo werd batik vooral na 
1880 door vrouwen verzameld.24 We kunnen stellen dat de 
verschillende collecties representatief zijn voor bepaalde periodes. 

De vier verhalen van de families in dit boek, verwoord aan 
de hand van hun objecten, worden in detail op sociologische wijze 
benaderd door gebeurtenissen en waarnemingen van de betrokkenen 
te relateren aan brede maatschappelijke ontwikkelingen. Door deze 
verhalen in vergelijkend opzicht naast elkaar te plaatsen wordt 
duidelijk hoezeer de manier waarop de elite zich vormde zowel het 
product als de oorsprong was van sociale ontwikkelingen van het 
begin van de negentiende tot halverwege de twintigste eeuw.25 

De vorming en ontwikkeling van een elite staan hier 
centraal; evenementen en instanties als wereldtentoonstellingen en 
musea komen alleen zijdelings aan bod. De verschillende 
tentoonstellingen en instituties maken over langere tijd achter elkaar 
geplaatst als momentopnames weliswaar het wereldbeeld van de 
elite duidelijk (zie met name Marieke Bloembergens studie over 
koloniale tentoonstellingen),26 maar blijven een afgeleide van de 
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interactie tussen mens en maatschappij. Familiegeschiedenissen of 
de levensloop van een persoon zijn daarentegen in essentie de 
interactie tussen mens en maatschappij. Daarnaast geeft de focus op 
families ons inzicht in de lange geschiedenis van de brede koloniale 
elite, geplaatst in haar maatschappelijke context, terwijl een centraal 
uitgangspunt zich enkel zou concentreren op een specifiek, 
uitzonderlijk groepje. Wetenschappers, missionarissen en 
zendelingen zijn, voor zover zij geen familieleden zijn, buiten beeld 
gehouden: het gaat mij om de brede elite, niet om een exclusieve 
elite die objecten verzamelde met een zeer specifiek doel. Ik ga uit 
van representatieve families en personen en hun levens, waarbij 
verschillende musea, tentoonstellingen en lezingen aan bod komen. 
De focus ligt derhalve op de relatie tussen objecten, verzamelen en 
de vorming en ontwikkeling van de koloniale elite in Nederlands-
Indië en Nederland. 

Theoretische beschouwingen over het begrip elite 

Elite in het algemeen 
Elite is meer dan de toplaag van een samenleving. Wat is een 
maatschappelijke elite en wat betekent het begrip vanaf de 
negentiende eeuw in een koloniale (in plaats van democratisch-
Nederlandse) context? Het begrip elite wordt in koloniale studies 
vaak onproblematisch en ongedefinieerd gebruikt. Meestal heeft het 
betrekking op de regerende klasse in de kolonie (daarmee een 
oudere, minder brede, sociologische definitie van elite volgend), of 
op hen die het meest welvarend waren. De Duitse socioloog Max 
Weber stelde dat elites bestonden op basis van macht veroorzaakt 
door economisch vermogen, door de bevolking toegekende status of 
geboorte en/of door politieke macht.27 Hoewel in veel studies over 
elite uitgegaan wordt van een democratische samenleving (wat de 
kolonie niet was), zijn verschillende ideeën en definities wel 
bruikbaar voor onderzoek naar een elite in een koloniale, niet-
democratische samenleving. Temidden van het brede aanbod van 
definities van elite heb ik me niet alleen op Weber, maar ook op de 
Engelse socioloog Anthony Giddens en de Nederlandse historici 
Maarten Duijvendak en Yme Kuiper gebaseerd. Als gezegd zal ik 
me overigens in dit werk concentreren op de Europese elite (in 
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juridische zin) en niet op de lokale, Indonesische elite – hoewel 
deze elite wel aan bod zal komen. 
 Waar Weber dus onderscheid maakt tussen de politiek-
bestuurlijke, de sociaal-culturele en economische elite, ziet 
Duijvendak in navolging van Giddens elite niet als alleen de 
bestuurlijke, sociale of financiële top van een samenleving.28 
Giddens verstaat onder elite: ‘those who “lead” in any social 
category or social activity’.29 Duijvendak beperkte in zijn 
proefschrift vervolgens deze vrij brede definitie, maar ik vind het 
interessanter om de definitie van Giddens, toegepast op de 
maatschappelijke elite, te handhaven. Giddens hield namelijk in zijn 
benadering van de elites (die ik in beginsel blijf onderscheiden in 
economisch, sociaal-cultureel of politiek) duidelijk rekening met het 
aan bepaalde sociale posities verbonden formele gezag en de 
feitelijke macht van personen. Hierbij wordt het verschil bedoeld 
tussen de macht die het uitoefenen van een bepaald beroep in een 
samenleving met zich meebrengt voor een persoon (de sociale 
status), en de macht die mensen kunnen verwerven door de 
waardering van de samenleving voor hun persoonlijkheid (hun 
sociale aanzien). Het netwerk van sociale contacten (sociaal 
kapitaal) is bepalend voor iemands sociale positie en daarmee voor 
zijn sociale status en aanzien. Hieruit komt, en dat stelde Yme 
Kuiper tevens, maatschappelijke invloed voort.30 Voor de kolonie 
zal blijken dat dat machtsverschil, als men uitgaat van een 
driedeling binnen de elite, essentieel is voor de elite. 

Familie, vrienden, institutionele verbanden en 
gemeenschapsbindingen met een zekere collectieve verwantschap 
zijn, volgens socioloog S. Nadel, essentiële kenmerken van de elite. 
Daarbij komen nog groepskarakter en exclusiviteit. Deze 
kwaliteiten, die anderen niet hebben, moeten zij met elkaar delen en 
bewust uitdragen.31 Alleen daaruit kan men, volgens de theorie van 
socioloog Pierre Bourdieu, prestige halen (Bourdieus symbolisch 
kapitaal).32 Bij bestudering van de koloniale maatschappij blijkt het 
nuttig sociale status en sociaal aanzien samen te voegen in het 
overkoepelend begrip ‘elite’ in plaats van elite als alleen een sociale 
status te beschouwen. Een dergelijke benadering van het begrip is 
vooral zinvol, omdat de koloniale samenleving een dynamischer 
samenleving was dan de negentiende-eeuwse Nederlandse 
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standensamenleving waarin sociale mobiliteit maar heel weinig 
voorkwam.  

Giddens wees erop dat onderzoekers van elites zich moeten 
focussen op de manier waarop mensen elite ‘worden’, hoe die elite 
zich structureert om zichzelf als selecte groep te kunnen handhaven 
en hoe die groep vervolgens zijn macht etaleert. Ik neem Giddens’ 
aanbevelingen ter harte zodat deze drie aspecten van het 
functioneren van de elite hier aan de orde zullen komen binnen de 
context van wat we voortaan in navolging van Cooper zullen 
benoemen als een imperial space die zowel Nederland als de 
koloniën omvat.  

Koloniale elite 
Hoewel er geen werken zijn verschenen over de koloniale elite van 
Nederlands-Indië hebben verschillende wetenschappers in de laatste 
jaren, overigens zonder theoretische basis, getracht de koloniale 
elite te schetsen. Zo had de Australische historicus G. Roger Knight 
een uitgesproken idee over de elite van Nederlands-Indië. Zijn 
opvattingen worden in dit proefschrift dan ook uitgebreid getoetst. 
Onlangs vestigde hij nog eens de aandacht op het feit dat de 
koloniale samenleving rond 1850 niet alleen bestond uit een 
machtige bureaucratie, maar ook uit een bezittende, burgerlijke 
klasse die voornamelijk uit Euraziatische families was 
samengesteld.33 Deze klasse bezat in zijn optiek vrijwel dezelfde 
waarden en normen als Nederlandse burgerlijke families, gebruikte 
haar relaties in Nederland om zich in Indië steviger in de 
maatschappij te positioneren, en leefde een gereguleerd en gesloten 
huiselijk leven waarin familie net als in Nederland van groot belang 
was voor het behoud van familiebezit. Deze families zouden altijd 
hun blik gericht hebben gehouden op Nederland.34 Roger Knight 
problematiseert, in navolging van Cooper en Stoler,35 het idee van 
een koloniale bourgeoisie echter ook, omdat de groep etnisch gezien 
niet uit de autochtone bevolking afkomstig was en derhalve nooit 
een representatie was van de bevolking.36 

De meeste historici zijn het erover eens dat na 1816 in 
Nederlands-Indië een planterselite tot stand kwam. Dit was een 
Euraziatische elite, omdat Europese VOC-dienaren gedurende de 
zeventiende en achttiende eeuw relaties waren aangegaan met 
lokale vrouwen. Over hoe deze Euraziatische groep zich met hun 
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waarden en normen en cultuur vervolgens ontwikkelde, bestaat 
echter minder consensus. Historicus J.J.P. de Jong is een van de 
weinigen die stellen dat al rond 1830, met de invoering van het 
Cultuurstelsel, de oude Compagnieselite zich duidelijk mengde met 
Europese nieuwkomers.37 Algemeen wordt de periode rond 1870 als 
een belangrijke cesuur beschouwd voor de koloniale samenleving: 
voor het eerst kwamen grote groepen Europeanen, onder wie 
vrouwen, naar de Oost en werd het ambtenarenapparaat aanzienlijk 
uitgebreid. Bosma en Raben zien de oude elite vervangen worden 
door een elite van Europese nieuwkomers (hoewel ze blijven 
benadrukken dat scheidslijnen poreus waren).38 Volgens De Jong 
bestonden de elites nog een tijdlang naast elkaar, maar verloor de 
oude elite met haar gewoontes het gevecht in het 
‘beschavingsoffensief’ dat aan het eind van de negentiende eeuw 
plaatsvond. De historicus Bank en letterkundige Van Buuren 
concluderen naar aanleiding van de enorme aanwas van Europeanen 
tussen 1860 en 1905 dat rond 1905 in Indië een ‘Europese 
bourgeoisie’ bezig was te ontstaan, ‘die het bestaan van de kolonist 
een ander, burgerlijk aanzien zou geven’.39 

Roger Knight is met zijn twijfel over het bestaan van een 
echte bourgeoisie in Indië een van de weinigen die kanttekeningen 
plaatsen bij de toepassing op koloniale samenlevingen van 
sociologische begrippen die op westerse, democratische 
maatschappijvormen zijn gebaseerd. Een (vrijwel algemeen 
geaccepteerd) begrip dat hier onder de loep wordt genomen, is het 
begrip ‘Indisch fortuin’. In de historiografie over de Nederlandse 
elite duikt deze term sinds 1980 op, toen hij – vermoedelijk 
geïnspireerd op Multatuli40 – gebruikt werd door socioloog Kees 
Bruin in zijn publicatie Een herenwereld ontleed. Het is de 
benaming voor mensen die rijk waren geworden met de handel of 
als ondernemer in of met Indië. Zij zouden zich ver hebben 
gehouden van het Nederlands patriciaat en de gevestigde 
Nederlandse elite op haar beurt zou niets hebben moeten weten van 
deze mensen.41 Hetzelfde zou gegolden hebben voor wat Louis 
Couperus (1863-1923) de ‘patriciesch Hollandsch-Indische 
families’ noemde.42 Het is echter de vraag in hoeverre de ‘Indische 
fortuinen’ en Couperus’ Hollands-Indische families aparte kringen 
vormden of dat de groepen elkaar toch enigszins overlapten. 
Kunnen de ‘Indische fortuinen’ inderdaad gezien worden als een 
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exclusieve groep binnen de Nederlandse samenleving, omdat zij 
zich niet met de gevestigde elite zouden mengen? Ten slotte wezen 
Kuitenbrouwer en Schijf erop dat het Nederlandse bedrijfsleven aan 
het eind van de negentiende eeuw sterk verweven was met dat van 
Indië waardoor veel ondernemers een relatie gehad kunnen hebben 
met de kolonie in de Oost.43 Taselaar stelde daarnaast dat de 
koloniale lobby weliswaar voet aan grond had in de Nederlandse 
politiek, maar niet op kon tegen de lobby van de Nederlandse 
industrie. In de kolonie daarentegen raakten het bedrijfsleven en de 
koloniale regering steeds verder verstrengeld.44 Het is duidelijk dat 
het hebben van ruime financiën, ‘Indisch fortuin’, alleen niet 
voldoende was om tot de elite te behoren. Maatschappelijke 
ontwikkeling, sociale stijging, was in zowel Nederland als in de 
koloniën van meer factoren afhankelijk. 

Als het in de literatuur over de koloniale elite gaat, wordt 
meestal uitgegaan van mannen (vrouwen spelen behalve bij Taylor 
zelden de hoofdrol) uit de economische (planters en andere 
ondernemers) en ambtelijke elite. Zendelingen of missionarissen 
werden meestal niet onder de elite geschaard en ook in dit 
onderzoek worden zij niet tot de elite gerekend. Dit heeft niet alleen 
te maken met het feit dat zij niet afkomstig waren uit de dominante 
sectoren van de koloniale maatschappij, maar ook dat zij niet 
beschikten over de juiste samenstelling van, wat hierna zal worden 
benoemd als, cultureel, sociaal en economisch kapitaal. Daarnaast 
bevonden de meeste zendelingen en missionarissen zich niet in de 
steden, maar in de buitengebieden waar zij meestal de enige 
blanken waren. De fysieke afstand tot de rest van de Europese 
bevolking was simpelweg te groot om tot de elite te kunnen 
behoren. 

Voor de koloniale maatschappij is geen stringent 
onderscheid te maken tussen economische en ambtelijke elite, 
aangezien er een zekere overlap bestond: een militair of controleur 
besloot planter te worden; een planter was niet alleen ondernemer, 
maar ook politiek actief. De meeste personen waren bovendien 
cultureel betrokken in zowel de kolonie als in Nederland. Er 
bestond dus geen duidelijk onderscheid tussen politieke, 
economische of sociaal-culturele elite, en dit maakte dat de 
Europeanen naar elkaar toe trokken en dat de elite zich als één 
geheel isoleerde van de rest van de samenleving om zichzelf te 
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identificeren. Toch was er binnen deze breed samengestelde elite 
wel verschil in herkomst van macht en invloed. Ook was het, in 
tegenstelling tot elites in Europa, een zeer dynamische en open elite 
waar vrouwen zowel in de vroegmoderne als moderne tijd een grote 
rol speelden. Dit werd natuurlijk vooral veroorzaakt door de 
constante in- en uitstroom van mensen naar en van de kolonie, maar 
ook door het gegeven dat gevestigde elites zich, zoals de Italiaanse 
socioloog Vilfredo Pareto (1848-1923) reeds als regel stelde, 
continu vernieuwden daar zij uitgedaagd werden door groepen die 
er net buiten vielen.45 

Biografische objecten in de kolonie 

Betekenisvolle objecten  
Voorwerpen spelen in dit proefschrift een grote rol als bronnen 
gelijkwaardig aan documenten. Beide soorten bronnen onderhouden 
dezelfde relatie tot mensen (hun makers, verzamelaars, schenkers). 
Objecten en schriftelijke bronnen staan dan ook niet apart van 
elkaar, maar vullen elkaar aan en worden in dit onderzoek op 
dezelfde manier gebruikt. Objecten vereisen echter wel een andere 
aanpak dan documenten, omdat zij minder ‘sprekend’ zijn. Dat 
objecten desondanks sociaal-historische informatie kunnen geven, 
is sinds de jaren tachtig door verschillende antropologen 
onderbouwd. 

Objecten zijn nooit alleen wat zij uiterlijk lijken. Elk object 
heeft naast een materiële verschijningsvorm ook een sociale 
betekenis. Ieder voorwerp is sociaal geconstrueerd en van codes 
voorzien in een interactief en subjectief proces tussen het object, de 
maker en de eigenaren. De betekenissen van het object stonden 
nooit vast en waren voor iedere bezitter weer anders: voor de één 
kan iets een herinnering zijn aan een goede vriend, voor de ander 
staat hetzelfde object enkel voor ultieme kunst. Die steeds 
veranderende betekenissen kunnen we achterhalen door ons te 
richten op de levensloop van objecten, hun ‘biografie’: we stellen 
aan objecten vragen om achter hun levensloop te komen. 46 We 
kijken naar de manier waarop en de reden waarom objecten werden 
gemaakt, waar ze bewaard werden, wat hun functie was, hoe zij 
fungeerden in de levens van mensen en hoe zij uitgewisseld en 
bewaard werden. 
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Etnografische objecten vertellen op deze manier niet zozeer 
iets over de culturen waaruit ze oorspronkelijk afkomstig waren, als 
wel over de levens van hun eigenaren, de betekenis die zij eraan 
toekenden en het verhaal dat zij daarmee wilden vertellen.47 Dit 
komt omdat de aanschaf van voorwerpen altijd de reflectie van een 
persoonlijke keuze of van het aanbod is: zo zijn verzamelde 
etnografische voorwerpen slechts gefragmenteerde, verweesde 
objecten van de oorspronkelijke cultuur. Ze zeggen meer iets over 
hoe hun verzamelaar de vreemde samenleving beschouwde, dan dat 
de objecten die samenleving echt representeerden. 

Verzamelingen uit Nederlands-Indië zijn door die sociale 
spiegelwerking vooral een reflectie van de levens van deze 
Indiëgangers. De meesten lijken lukraak te hebben verzameld, 
zonder ogenschijnlijk logische volgorde of classificatie. Men 
collectioneerde voorwerpen uit alle delen van de archipel en zelfs 
uit alle delen van de wereld. Het was afhankelijk van wie men 
ontmoette en met wie men in contact stond. Verzamelen moet 
derhalve hier niet opgevat worden in zijn klassieke, kunsthistorische 
definitie. Er werd meestal niet doelbewust één bepaalde soort 
(kunst-)historisch belangwekkende en esthetische voorwerpen 
verzameld, gesorteerd en geclassificeerd.. In navolging van 
Krzysztof Pomian licht ik de activiteit uit deze kunsthistorische 
betekenis en zie ik verzamelen als het actief vergaren van allerlei 
soorten objecten met bijzondere redenen om die tijdelijk of 
voorgoed aan het economische circuit te ontrekken en te 
onderwerpen aan bijzondere bescherming.48 Ik beschouw derhalve 
zowel de adellijke familie Quarles van Ufford (hoofdstuk 1) als 
Anna Resink-Wilkens (hoofdstuk 4) verzamelaars, hoewel zij zich 
om verschillende redenen met uiteenlopende objecten omringden. 
Kortom, ik beschouw verzamelen als een activiteit au fond – als een 
feitelijke, op zichzelf staande sociale bezigheid, zonder 
noodzakelijke kunsthistorische implicaties. Het gaat mij meer om 
het sociale dan het kunsthistorische fenomeen, wat overigens niet 
betekent dat het verzamelen in Indië geen kunsthistorische 
consequenties had. Deze benadering van het fenomeen verzamelen, 
met al zijn (kunst)historische, sociale en maatschappelijke 
componenten, geeft meer inzicht in de werking van de maatschappij 
dan een strikt kunsthistorische benadering ons die kan verschaffen. 
Een kunsthistorische invalshoek verschaft ons immers slechts 
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inzicht in de geschiedenis van de hogere kunsten en zet de 
samenleving op het tweede plan. In deze benadering van 
verzamelen volg ik literatuurwetenschapper Mieke Bal die het ziet 
als een narratief verhaal dat op zichzelf staat, niet als een proces 
waarover een verhaal verteld kan worden.49 

Objecten en identiteit  
De interactie tussen objecten en de handen waarin zij overgaan, de 
betrokkenen, is de kern van deze opvatting van verzamelen. 
Objecten kunnen in deze zin niet alleen passieve semioforen 
(betekenisdragers) zijn,50 maar ook actieve. Het gaat niet alleen om 
de biografie van het object als methode om aan de hand van hun 
betekenis het gedrag en wereldbeeld van mensen te verklaren. 
Objecten kunnen door mensen ook bewust gebruikt worden om hun 
leven betekenis te geven.51 Bal: ‘Collecting is a story, and everyone 
needs to tell it.’52 Collecties van voorwerpen kunnen, samen met 
archieven, door verzamelaars doelbewust ingezet of geconstrueerd 
worden om een bepaalde boodschap uit te dragen, aanzien of 
invloed te verwerven, ergens bij te horen of zich juist ergens tegen 
af te zetten.53 Verzamelen, al dan niet bewust, kan gezien worden 
als een vorm van ‘self-fashioning’.  

Identiteit wordt tevens gevormd in samenspraak met het 
verleden. Hierbij kunnen objecten en collecties een grote rol spelen. 
In de negentiende eeuw begon besef van het verleden een bepalende 
factor te worden in het sociale leven. Onder invloed van de grote 
maatschappelijke veranderingen van dat moment begonnen mensen 
te beseffen dat hun levens historisch bepaald waren en dat alles 
vergankelijk was. Het gevoel van verlies en de angst gebeurtenissen 
te vergeten werden breed gedragen; het stimuleerde mensen ertoe 
voorwerpen als ‘souvenirs’ te gaan verzamelen. Dat dit woord aan 
het Franse werkwoord ‘se souvenir’ is ontleend, zegt het al: het 
‘zich herinneren’. Een souvenir is derhalve een object dat het 
verleden insluit in het heden, het is een voorwerp waaruit, aldus 
H.W. von der Dunk, ‘het voorbije ons kan aanroepen’ en waarmee 
je je een gebeurtenis die nooit meer op dezelfde wijze terug zal 
komen, zult blijven herinneren. Een herinnering is het onder invloed 
van specifieke historische en sociale omstandigheden zelf 
geïnterpreteerde verleden.54 Dit specifieke verleden in de vorm van 
de eigen herinneringen kunnen mensen steeds oproepen door 
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voorwerpen die daaraan verbonden waren. Deze voorwerpen waren 
dus niet alleen semioforen, maar ook mnemoforen: dragers van 
herinneringen die opgeroepen konden worden door de associaties 
die eigenaren met het object hadden. Door te reflecteren op het 
verleden, al dan niet met behulp van dergelijke objecten, vormen 
mensen in sociale interactie met de omgeving en met het oog op 
hun toekomst hun eigen identiteit.55 Marianne Hirsh en Spitzer 
noemen deze mnemoforen ‘points of memory’: geografische en 
temporele ‘punten’ die heden en verleden, herinnering en post-
herinnering, individuele en culturele herinneringen met elkaar 
verbinden. Deze interactie tussen verleden en heden in sociaal-
culturele contexten wordt ‘cultural memory’ genoemd: het cultureel 
geheugen.56  

Ook objecten die niet als souvenir/mnemofoor zijn 
verzameld, kunnen dat worden. Voorwerpen kunnen in de context 
van families of personen beginnen te functioneren als 
tijdsmarkeringen, geheugensteuntjes, als plaatsen van herinnering 
waarbij gebeurtenissen uit het verleden als herinneringen van 
generatie op generatie doorgegeven worden en waarbij elke 
generatie dit verleden opnieuw interpreteert. Souvenirs verbinden 
zo het heden met het verleden.57 

De angst het verleden te vergeten, versterkt door de zich 
snel ontwikkelende industriële en meer individualistische 
samenleving, maakte ook dat men aan het eind van de negentiende 
eeuw met andere ogen naar de kunst- en nijverheidsproducten van 
de kolonie begon te kijken. ‘Primitieve’ en exotische kunsten boden 
Europeanen een uitvlucht voor de oververtegenwoordigde 
massaproductie en beantwoordden aan de hang naar het 
eenvoudige, traditionele handwerk. Al in 1881 riep de directeur van 
’s Rijks Ethnographisch Museum op om voorwerpen uit de kolonie 
te gaan verzamelen voordat ze verdwenen en vervangen zouden zijn 
door westerse producten.58 Hieraan werd door Indiëgangers gehoor 
gegeven die daarmee, onder de vlag van het behoud van culturen, 
tegelijk hun eigen persoonlijkheid en verleden blootgaven. Kortom, 
verzamelaars creëerden met hun voorwerpen een tastbaar landschap 
van verhalen waarmee zij zichzelf en het verleden vormgaven.59 De 
verzamelde collecties zijn materiële cultuur: objecten die door 
mensen gebruikt zijn om hun eigen identiteit en cultuur te 
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definiëren en die nooit los kunnen worden gezien van de 
maatschappelijke omgeving en culturele context. 

Ook in veel lokale culturen van Nederlands-Indië speelden 
objecten als dragers van herinneringen een grote, 
identiteitsbepalende rol in het sociale leven. Objecten konden daar 
pusaka zijn: heilige erfstukken, die van generatie op generatie 
werden doorgegeven en waaraan bovennatuurlijke en religieuze 
krachten werden toegekend. Aan deze objecten ontleenden de 
Javaanse vorsten tevens hun legitimiteit als heerser. De erfstukken 
hielden de banden met de voorouders en hun geschiedenis levend. 
Het waren dragers van herinnering en identiteitsbesef. Het concept 
van pusaka was eveneens doorgedrongen tot de koloniale Europese 
maatschappij en beïnvloedde mensen als de 21-jarige controleur 
Johan Antonie Hardeman (1851-1916). Hij schreef in 1873 over een 
takje dat zijn zus hem had gestuurd: ‘het takje dat uit den brief 
kwam vallen is een poesaka voor me.’60 Dit besef beïnvloedde ook 
Nederlandse machthebbers in de Oost: doelbewust beroofden zij na 
iedere onderwerping aan het Nederlandse gezag de lokale 
machthebbers van hun pusaka. Op deze wijze ontnamen zij deze 
vorsten hun aan pusaka ontleende macht, identiteit en legitimiteit. 
Welbewust stelde de koloniale overheid de pusaka van 
onderworpen vorsten tentoon in het nationale museum in 
Batavia,waarmee de betekenisvolle voorwerpen gereduceerd 
werden tot kunstobjecten in een door het Westen bedachte en 
toegeëigende (kunst)geschiedenis. Ook het kopen of aftroggelen 
van pusaka van de lokale bevolking betekende dat de Nederlanders 
de bevolking hun identiteit en eigen voorouders en geschiedenis 
afnamen. Het verzamelen van pusaka door Europeanen kan dan ook 
gezien worden als een politieke daad waarin toeëigening, 
geestelijke onderwerping en onderdrukking van de bevolking 
centraal staan. Het is bovendien tekenend voor de koloniale 
geschiedenis die beheerst wordt door geweld en machtspolitiek.  

Verhalende objecten of objecten met een verhaal 
Objecten zijn dynamische betekenisdragers. Als we ons 
concentreren op hun levensloop, op de betekenissen die er door 
mensen aan toe zijn geschreven en op de relaties die die objecten 
met andere objecten en mensen onderhielden, kunnen we zowel 
historische, politieke, economische als sociaal-maatschappelijke 
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ontwikkelingen destilleren op macro- en microniveau in Indië én in 
Nederland.61 Voorwerpen zijn nooit de actieve vertellers van een 
verhaal, maar zijn, zoals Mieke Bal stelde, als tekens de motors of 
aanjagers van een verhaal.62 Als betekenisvolle semioforen kunnen 
ze verwijzen naar het achterliggende verhaal waar zij een door 
personen geïnitieerde, actieve rol in speelden. Het waren de 
historische personen die deze aanwijzingen achterlieten voor latere 
historici die de verhalen daarachter zoeken en interpreteren, op 
dezelfde wijze als zij dat in een archief zouden hebben gedaan. Het 
verhaal is niet louter de subjectieve interpretatie van de historicus. 
De interpretatie komt voort uit objectieve waarnemingen in de 
levenscyclus van objecten van steeds terugkerende, veranderlijke 
variabelen. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale bewaarplaats van een 
voorwerp, de omgeving die het object omringt, het publiek en 
eigenaar van het object en het gedrag.63 Het achterhalen van de 
sociale betekenis van objecten stoelt dan ook grotendeels op 
objectieve waarnemingen.  

Soms zijn bij objecten de aanwijzingen wel aanwezig, maar 
kunnen de relaties niet gelegd worden. Dan blijft het verhaal dat 
bestaat uit het object én de betekenissen die zijn eigenaar eraan 
toegeschreven heeft, verborgen. Zo is er een foto in het fotoalbum 
van John Loudon, over wie we in hoofdstuk twee meer te weten 
komen, waarvan ik niet begrijp waarom hij die erin heeft geplakt: 
het is een foto van Demang Lehman, een van de leiders van de 
opstand tegen de Nederlanders die tussen 1859 en 1863 plaatsvond 
in het sultanaat Banjarmasin.64 De foto, gemaakt op 23 februari 
1864, toont Demang Lehman, door de Nederlanders 
gevangengenomen en vastgebonden op een stoel. Hij zit er, ondanks 
de duidelijk aanwezige boeien, kalm bij en kijkt bijna vorsend in de 
camera. Dit beeld stemt overeen met contemporaine verslagen: 
‘Gedurende de dagen zijner gevangenschap was het gedrag van 
Demang Lehman zeer kalm en gelaten (…). Tegen het nemen zijner 
photographie verzette hij zich niet, integendeel scheen hij veeleer 
daarmede ingenomen te zijn.’65 Het beeld van de vastgebonden 
man, waardoor de beschouwer zich al enigszins opgelaten kan 
voelen, wordt nog ongemakkelijker als men beseft dat de foto werd 
gemaakt slechts enkele uren voordat Demang Lehman in de 
aanwezigheid van duizenden mensen werd opgehangen.66 De foto 
in het album onthult een fascinerende machtsrelatie tussen 
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kolonisator en gekoloniseerde, tussen een geminachte ‘verrader’ en 
de koloniale elite, verbeeld in de mensen op de andere foto’s in het 
fotoalbum die de afbeelding van Demang Lehman omringen. Hoe 
was deze relatie concreet tot stand gekomen? Waaruit bestond die? 
Wat had Loudon te maken met deze man en met diens ophanging in 
februari 1864? Hoe ik ook zocht, ik ben er niet achtergekomen. 

De biografie van het object en het onderzoek naar een koloniale 
elite 
Door voorwerpen op deze biografische manier te benaderen zijn ze 
veelzeggend over de koloniale elite en de samenleving: er is geen 
hiërarchie te ontdekken binnen collecties, geen voorwerp is 
belangrijker dan een ander en onderscheid tussen privé en openbaar 
in de collecties is moeilijk te maken. De beschrijvingen van de 
lotgevallen van de objecten en de wisselwerking tussen mens en 
object tonen ons waar wel of juist niet over gesproken werd. De 
objecten leggen het koloniale en elitaire karakter en wereldbeeld 
bloot van de families die opdracht gaven tot het vervaardigen van 
voorwerpen (waarbij het opdrachtgeverschap tevens een manier is 
om de elite te traceren, zoals bijvoorbeeld bij schilderijen die ook in 
het publieke domein betekenis hebben gekregen, zoals ‘de 
onderwerping’ van prins Diponegoro in hoofdstuk 2) en die 
voorwerpen verzamelden en bewaarden. 

Het gaat hier om de rol die objecten speelden in het leven 
van mensen, welke betekenis zij aan die objecten gaven en hoe wij 
die moeten begrijpen – het gaan niet zozeer om hun fysieke 
verschijningsvorm. Deze benadering werd voor het eerst toegepast 
door antropologen als Appadurai en Kopytoff in de jaren 1980.67 In 
de dertig jaar erna gebruikten wetenschappers uit verschillende 
disciplines als Nicholas Thomas, Barbara Kirshenblatt-Gimblett, 
Alfred Gell, Michael O’Hanlon, Chris Gosden en Danny Miller op 
diverse manieren de studie van de biografie van het object als 
wetenschappelijke methode.68 Voortbouwend op enkele door hen 
verkregen inzichten is deze studie interdisciplinair: ze heeft 
antropologische, kunsthistorische en sociologische invalshoeken, 
alsmede benaderingen vanuit de culturele wetenschappen, 
gegrondvest in een cultuurhistorische wetenschappelijke aanpak.  

Door op deze wijze de elite te benaderen krijgen we op deze 
groep zicht op een manier die anders verborgen zou zijn gebleven: 



Inleiding 

 21 

autobiografische bronnen verhalen meestal niet over het geweld en 
de oorlogshandelingen die de wereld van de koloniale elite kleurden 
of over sociale (machts)relaties die niet statusverhogend waren, 
bijvoorbeeld de relatie met de autochtone bevolking. Objecten 
verwijzen daar (indirect) wel naar. Ook geeft het materiële 
perspectief ons een breed, interdisciplinair zicht op het wereldbeeld 
van de koloniale elite die met een uitsluitend historische of 
kunsthistorische invalshoek voor een groot deel verborgen zou zijn 
gebleven. Niet-westerse objecten verwijzen als fragmenten uit 
andere culturen naar de verbeelding door de elite van het ‘anders-
zijn’69 en naar de manier waarop daarmee werd omgegaan. Door de 
biografie van de voorwerpen te ontrafelen wordt van onderaf een 
breed perspectief geschetst van elitevorming in de koloniën en haar 
functioneren in de imperial space. Hierdoor wordt een koloniale 
geschiedenis zichtbaar die op verschillende punten afwijkt van het 
verhaal in macrohistorische werken over de Nederlandse koloniën 
en die de geschiedenis van zowel Nederland als Indonesië bijstelt.70 

Imperial space 
We gaan uit van een elite in Nederlands-Indië die we aan de hand 
van hun voorwerpen en verzamelpraktijken onderzoeken in hun 
wording en ontwikkeling als groep in zowel de koloniën als in 
Nederland. De objecten en verzamelaars dirigeren ons naar de 
geografische ruimte waarin dit plaatsvond en dat blijkt een veel 
grotere geografische ruimte te zijn dan in de meeste oudere studies 
over de koloniën wordt opgemerkt. De door de elite verzamelde 
voorwerpen zijn net als hun eigenaren vrijwel altijd in de letterlijke 
zin van het woord grensoverschrijdend en culturen doorkruisend. 
Indiëgangers verwierven objecten uit alle delen van Indië en uit de 
landen die de schepen aandeden tijdens hun reis naar de Oost of 
Europa. Tijdens Europees verlof schonken zij de objecten aan 
musea of aan familie of ze hingen ze na hun pensionering op aan de 
wanden van hun huis in Holland.  

De objecten en hun verzamelaars legden derhalve 
verbindingen tussen de verschillende geografische ruimtes die te 
maken hadden met het Nederlands koninkrijk. Ze vormden ook 
netwerken tussen families, generaties, vrienden, bekenden, lokale 
bewoners en gebieden. Personen hoefden niet alleen in al bestaande 
netwerken te participeren, maar konden die ook bewust vormgeven. 
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De netwerken verbonden en creëerden (niet noodzakelijk 
geografische) ‘plaatsen’ die invloed uitoefenden op personen, 
gemeenschappen, naties, objecten en ideeën.71 Er was een continue, 
veelvormige invloed op deze onderling met elkaar verbonden 
gebieden en personen in deze door netwerken en knooppunten 
beheerste grote geografische ruimte.  

Verschillende wetenschappers benadrukken tegenwoordig 
deze identiteitsvormende rol van dergelijke migratie- en 
reisbewegingen voor zowel personen, verbeelde gemeenschappen 
als landen.72 Het was een, volgens Mrinalini Sinha ‘imperial social 
formation’,73 omdat de reizende personen onderdeel uitmaakten van 
het transnationale veld dat tot stand kwam door de wisselwerking 
tussen moederland en kolonie. Catherine Hall benadrukt die 
identiteitsvormende rol van reizen door te stellen dat de vorming 
van ingezetenen van het Britse rijk zowel in het moederland als in 
de kolonie plaatsvond.74 De objecten illustreerden en bestendigden, 
kortom, de, om Homi Bhabha’s term op een positieve manier te 
gebruiken, ‘interstitial lives’75 van hun eigenaren, wier levens 
tussen Nederland en de koloniën in vielen. Ook op een hoger niveau 
vond deze beïnvloeding plaats. De koloniale staat was van invloed 
op de formatie van een nationale Nederlandse identiteit – ongeacht 
of Nederlandse ingezetenen zich wel of niet bewust waren van het 
Nederlandse kolonialisme. Volgens Remco Raben kwam dit vooral 
omdat het Westen in zijn koloniale projecten overtuigd was dat het 
de bron was van alle vooruitgang.76 Tegelijk was de Nederlandse 
staat met zowel bewuste als onbewuste politiek natuurlijk ook van 
invloed op de identiteitsvorming van de kolonie. Kortom, door 
middel van al deze verschillende netwerken werden het 
kolonialisme, de kolonie zelf en het koninkrijk als imperiale natie 
met inbegrip van alle ingezetenen vormgegeven.77 

De knooppunten waar deze netwerken samen kwamen, 
waren soms vanzelfsprekende en soms minder logische plaatsen als 
een schip, het administrateursgebouw van een onderneming, een 
hutkoffer, een hindoe-Javaans beeldje, een gamelanorkest, het 
Indische spoor en Balinese ‘gobelins’. Als knooppunten van 
netwerken, vormden zij zelf weer netwerken: het spoor bleek niet 
alleen letterlijk een netwerk te zijn dat mensen verbond, maar ook 
een knooppunt van mensen met gelijke ideeën. 
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 Deze focus op mensen en objecten brengt een grotere 
geografische wereld en een ruimer referentiekader in beeld dan 
gangbaar is in de literatuur over Nederlands-Indië. Vanuit dit 
oogpunt is het ook niet meer dan logisch om de koloniën en het 
moederland in één analytisch ruimtelijk raamwerk onder te brengen 
zonder direct de nadruk te leggen op de natiestaat.78 De 
Amerikaanse antropoloog Cohn was één van de eersten die dat deed 
en de rol van objecten daarin belichtte;79 de Britse historicus 
Marshall werkte dit eind jaren tachtig uit tot het concept van een 
groot imperiaal raamwerk.80 Historicus Cooper gaf deze 
geografische ruimte de term ‘imperial space’, een term die we liever 
niet zullen vertalen. Met het begrip bedoelen we de onderling met 
elkaar verbonden gebieden die onderdeel waren van het rijk van het 
Europese moederland en die elkaar sociaal, cultureel en economisch 
beïnvloedden.81 

In navolging van Lambert en Lester, Britse geografische 
historici, zie ik de imperial space als een geografische ruimte van 
verschillende netwerken tussen het Nederlandse koninkrijk en zijn 
koloniën met knooppunten op, niet noodzakelijk geografische, 
plekken. Die knooppunten waren niet altijd even vreedzaam of 
neutraal: opvallend veel voorwerpen werden verzameld op plaatsen 
als slagvelden. Een object kan dan ook door de netwerken en 
plaatsen die het belichaamde en waarin het verkeerde binnen de 
imperial space, niet alleen informatie over geografische 
wereldbeelden verschaffen, maar ook over sociale relaties, 
gevoelens van verwantschap met de natie en de koloniën en vormen 
van in- en uitsluiting in beide samenlevingen. Hiermee raken we 
aan burgerschap en opvattingen daarover. 

Burgerschap, in- en uitsluiting en cultureel kapitaal in de 
kolonie 
Sociale ongelijkheid en overheersing zijn inherent aan elke 
samenleving, maar in de koloniën hadden die een principieel andere 
vorm dan in negentiende-eeuwse democratieën. De kolonie bestond 
bij de gratie van de overheersing van het ene volk door het andere. 
Onderscheid tussen kolonisator en gekoloniseerde moest dan ook 
door de kolonisator voor zijn machtspositie en daaraan verbonden 
sociale aanzien duidelijk worden gemaakt. Dit werd, zo stelde 
literatuurwetenschapper Edward Said reeds, veelvuldig gedaan: 
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Europeanen in de Oost identificeerden zichzelf door zich af te 
zetten tegen een (minderwaardige) ‘ander’. Tevens werd binnen de 
Europese kring onderling verschil vaak en bewust expliciet gemaakt 
om de eigen sociale positie te kunnen handhaven.82 Dankzij de 
specifieke, sterk van het moederland afwijkende, maatschappelijke 
constellatie in de kolonie was het mogelijk dat men zich op een 
manier die in het moederland nooit mogelijk was geweest kon ‘her-
profileren’83 in de samenleving in termen van sociale klasse, 
identiteitsbesef en cultuur. Meer dan in het moederland was 
opwaartse sociale mobiliteit mogelijk. Tegelijkertijd lag sociale 
neergang ook altijd op de loer. Zeker aan het eind van de 
negentiende eeuw, toen de koloniale maatschappij steeds 
hiërarchischer werd, werd het afbakenen steeds belangrijker. Maar 
waarin werd men binnen of buitengesloten? Wat vereiste het om tot 
de elite te behoren? 

Juridisch gezien bestond sinds 1854 een driedeling in de 
koloniale samenleving (Europeanen, vreemde oosterlingen en 
inlanders) die in 1892 tevens vastgelegd werd in de 
nationaliteitswet. Tot 1892 had iedereen de Nederlandse 
nationaliteit, daarna werden de ‘inlanders’ uitgesloten. Daarnaast 
hadden zij die wel de Nederlandse nationaliteit bezaten, slechts 
beperkte burgerrechten. Kortom, politiek burgerschap was een 
moeilijk begrip in een koloniale samenleving die weliswaar sinds 
1854 officieel in drie groepen was verdeeld, maar waar in de 
praktijk vooral onderscheid werd gemaakt op basis van sociale 
klassen (zoals gestoeld op beroep en inkomen) en etniciteit.84 

Hierin volg ik onder meer antropologe Ann Stoler die 
benadrukt dat verschil in ras volgens haar in de kolonie meer was 
dan alleen een verschil in huidskleur.85 In navolging van haar 
stellen in de laatste jaren ook wetenschappers als Buettner, 
Cannadine, Locher-Scholten, Colombijn, Bosma en Raben dat in 
Indië naast ras andere criteria (zoals opleiding, beroep, sociale 
contacten en ruime financiën) een even zo grote rol speelden in de 
samenleving.86 Het begrip ‘ras’ verwees meer naar een sociaal-
culturele constructie dan naar een huidskleur, waarbij overigens de 
accenten in die constructie verschoven en in de twintigste eeuw 
steeds meer op kleur kwamen te liggen. Dit ziet men terug in de 
ontwikkeling van het begrip ‘Indisch’. Aanvankelijk werd deze 
term cultureel, in plaats van etnisch of racistisch, opgevat. Zo 
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omschreef de vrouw van bestuursambtenaar Damsté, Bella Damsté-
Muller, het begrip ‘Indiërs’ in 1906 als: ‘de Hollanders die in Indië 
geboren zijn en er het grootste deel van hun leven hebben 
doorgebracht.’87 ‘Vreemd,’ merkte ze op, ‘zooals er altijd een 
scheiding blijft tusschen Hollanders en Indiërs.’88 ‘Indisch’ verwees 
dus vooral naar iets of iemand die uit Indië afkomstig was of tot 
Indië behoorde. Pas na 1900 kreeg de term meer en meer zijn 
raciale connotatie.89 Ik gebruik de term ‘Indisch’ in zijn oude, 
oorspronkelijke culturele context als behorend tot of afkomstig uit 
de koloniale samenleving van de archipel. Personen die uit 
verbintenissen van in Europa geboren mannen en in Indië geboren, 
lokale Javaanse, Sumatraanse, Balinese etc. vrouwen voortkwamen 
noem ik ‘Euraziaten’. De juridische groep Europeanen was 
overigens een allesbehalve coherente, eenvormige categorie. 
Onderscheid daarbinnen werd vooral gemaakt op basis van een 
bepaald sociaal-cultureel ‘kapitaal’ waarbinnen huidskleur zoals 
gezegd altijd van invloed was en na 1900 ook steeds belangrijker 
werd. We raken nu aan de ideeën van socioloog Pierre Bourdieu. 

Bourdieu stelt in 1979 dat in de ‘velden’ van de samenleving 
(aanvankelijk door hem bepaald als politiek, wetenschap en kunst) 
een voortdurende strijd, met eigen spelregels, gaande is tussen 
individuen om macht en invloed.90 Om in een bepaalde context 
macht en invloed te krijgen is het van belang cultureel, economisch 
en sociaal kapitaal op te bouwen dat in elk veld weer uit een andere 
samenstelling bestaat. In ieder veld ontwikkelden mensen door hun 
samenspel onbewust een ‘habitus’: het geheel van denken, 
waarnemen, handelen en andere gedragingen waardoor men zich in 
het veld kon handhaven en verder komen. Alle culturele uitingen 
die hieruit zouden voortvloeien, hielpen mensen bewust en 
onbewust zich te onderscheiden van de massa en zich te 
identificeren met gelijkgestemden: cultuur is voor Bourdieu een 
uitdrukking van politieke inhoud.91 

De Europese samenleving in de kolonie had haar eigen 
specifieke opvattingen over het economisch, sociaal, linguïstisch en 
cultureel kapitaal waarmee individuen zich in bepaalde sectoren 
konden handhaven en macht en invloed konden verwerven. Cultuur 
fungeerde binnen de samenleving als middel om zich te 
onderscheiden en bij bepaalde groepen binnen de Europese 
koloniale samenleving te horen. Het maken van onderscheid was 
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een continu proces van onderhandelen en van het behartigen van het 
eigen belang – immers, verschillen in sociale posities lagen nooit 
per definitie vast, ook niet tussen kolonisator en gekoloniseerde. 
Het verschil moest continu zichtbaar gemaakt en bekrachtigd 
worden door de koloniale regering en de elite.92 Cooper stelde 
daardoor in 2006 dat het zinvol zou zijn om te spreken van de 
politiek van het verschil, omdat de betekenis van ‘verschil’ altijd 
betwist en onderhandeld werd.93 Iedereen in de kolonie voelde de 
noodzaak zijn eigen sociale positie onophoudelijk te bevechten en 
af te bakenen door de verschillen in de koloniale samenleving aan te 
zetten en kenbaar te maken.94 

De bovenlaag van de koloniale samenleving was derhalve 
doordrongen van een strijd om sociaal, economisch en cultureel 
kapitaal. Continu werd dat kapitaal ook aangewend om zich 
daarmee te onderscheiden en daaraan prestige te ontlenen: eenmaal 
door de buitenwereld erkend als symbolisch kapitaal, leidde een 
specifieke samenstelling van dat kapitaal tot macht, invloed en 
prestige. Het ging voor die bovenlaag in de kolonie dan ook niet om 
het juridisch burgerschap ten einde de top van de samenleving te 
behoren, maar om cultureel burgerschap. Dat Europees-koloniale 
culturele burgerschap was vooral gebaseerd op de samenstelling van 
het culturele en linguïstische geïncorporeerde (dat een mens zijn 
gedrag en denken bepaalde) en het geobjectiveerde (in de vorm van 
het bezit van bepaalde voorwerpen) kapitaal van iemand: denk aan 
bijvoorbeeld de participatie binnen de kolonie en het moederland, 
belangstelling voor de staat en de culturele en politieke identificatie 
(zoals het spreken van Nederlands, de Europese culturele bagage en 
het zichtbare contact met zowel de kolonie als de natiestaat).  

In dit werk wordt in dit verband de term ‘identiteit’ gebruikt. 
Dit suggereert een onveranderlijke, vaststaande omstandigheid, 
maar niets is minder waar. Identiteit is het resultaat van het zich 
continu identificeren met andere mensen, landen en voorwerpen.95 
Het gaat om het besef van een identiteit. Het identiteitsbesef van 
personen en daarmee hoe zij zich onderscheidden, werd door veel 
verschillende, even zo belangrijke entiteiten beïnvloed: hun relatie 
met de koloniale staat, met de Nederlandse natie, Europeanen, de 
lokale bevolking en andere groepen in de koloniale en Nederlandse 
samenleving.96 Dit identiteitsbesef en gevoel van verwantschap 
veranderde onder invloed van historische omstandigheden continu 
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en leidde tot specifiek maatschappelijk handelen. Dit wordt in de 
volksmond ‘identiteit’ genoemd en zo zullen wij het in dit boek, bij 
gebrek aan een betere term, eveneens noemen.97 Het is echter van 
belang zich de complicaties van deze term te realiseren. Dit 
identificeren was gebaseerd op een cultureel-linguïstisch kapitaal 
dat door de Europese koloniale samenleving erkend symbolisch 
kapitaal was geworden en zich uitte in het cultureel burgerschap. 
Dit specifieke kapitaal noemde historicus Gert Oostindie in 2010 
een postkoloniale bonus. Het was echter niet alleen een 
postkoloniale, maar ook koloniale bonus.98 Het opbouwen en 
aanwenden van iemands culturele kapitaal bepaalde zijn 
burgerschap. 

Cultuur, identificatie, burgerschap en sociale positie waren 
dan ook sterk met elkaar verweven en van groot belang voor de 
vorming, ontwikkeling en typering van een elite in de Nederlands-
Indische samenleving. 

Nationalisme en imperialisme 
Een ander aspect dat nauw verbonden is met concepten als 
identiteitsbesef, identiteit en burgerschap is nationalisme. Dit boek 
start aan het begin van de negentiende eeuw: Nederland was na 
1813 een soeverein vorstendom geworden en Nederlands-Indië 
behoorde, na het Engelse tussenbestuur van 1811 tot 1816, tot dat 
nieuwe koninkrijk. Het gevolg is dat de negentiende eeuw zich voor 
een groot deel kenmerkte door de staatsvorming van het koninkrijk 
Nederland met zijn koloniën. Die staatsvorming vond plaats op 
politiek én cultureel gebied: het ging zowel om het streven naar een 
politieke eenheid als om het creëren van een cultureel 
gemeenschapsgevoel onder burgers. Dit politieke streven naar het 
samenvallen van een staat met een natie als een etnisch-culturele 
gemeenschap met aan de staat loyale en solidaire burgers is te 
omschrijven als nationalisme en werd gedragen door de elite.99 Om 
tot een hechte, solide politieke en culturele gemeenschap binnen de 
grenzen van de natiestaat te komen, werd gezocht naar een 
gezamenlijke cultuur en gedeelde historische ervaring. Men vond 
deze tekenen van een ‘ware volksziel’ vooral in volkscultuur en 
tradities. Uit alle delen van het land werden die tradities, 
volksverhalen, mythes en sagen verzameld en onder de noemer van 
‘nationale identiteit’ samengebracht.100 
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Literatuurwetenschapper Joep Leerssen wees er in 2005 op 
dat dit ‘cultureel nationalisme’ veel belangrijker was dan tot op 
heden gedacht en niet slechts een beginfase van politiek en 
sociologisch nationalisme. Culturele netwerken en instituties zijn 
volgens Leerssen niet alleen een afspiegeling of ‘neveneffect’ van 
politiek nationalisme of etniciteit, maar zijn historische 
verschijnselen die gebeurtenissen vormgeven en een grote rol 
spelen bij het creëren, maar vooral ook bij het onderhouden van een 
nationaal bewustzijn.101 Door dat accent op het onderhouden van 
een nationaal bewustzijn was cultureel nationalisme onderdeel van 
politiek nationalisme.  

Hoe verhielden de koloniën zich tot dit cultureel of politiek 
nationalisme van het nieuwe koninkrijk Nederland? Welke rol 
speelde de belangstelling voor de volkscultuur van Indië in het 
Nederlandse nationalisme? Hoe stelde de koloniale elite zich op in 
het nationalisme van Nederland? Wat was hun wereldbeeld, waar 
lagen hun loyaliteiten en hoe zagen zij hun ‘nationale identiteit’? 
Leerssen vindt dat nationalisme zich moeilijk verhoudt tot imperiaal 
of koloniaal denken;102 mijns inziens is die relatie allerminst 
moeizaam. Historicus Jan Romein meende reeds in zijn Op het 
breukvlak van twee eeuwen (posthuum verschenen in 1967) dat het 
‘totalitaire’ nationalisme een rol speelde bij het imperialisme.103 
Ook antropoloog/politicoloog Benedict Anderson legde in 1983 een 
verband tussen koloniale staatsvorming en het ontstaan van 
nationalisme in de koloniën. Hij stelde dat naties gedefinieerd 
werden door hun koloniale rijken (net zoals Said beweerde dat 
Europeanen hun identiteit vormden door zich af te zetten tegen de 
‘ander’). Niet alleen stimuleerde het bezit van een kolonie het 
nationalisme in het moederland, maar ook betekende een koloniale 
overheersing in een land de geboorte van het eigen nationalisme. 
Anderson laat zien hoe dit nationalisme tot stand kwam aan de hand 
van musea, de geografische ontsluiting van het land door middel 
van kaarten en door volkstellingen.104 Ook de historici Cooper en 
Stoler stellen dat het vormgeven van de natiestaat en het vormgeven 
van het imperiale rijk projecten waren die elkaar wederzijds 
beïnvloedden.105 

Volgens Niek van Sas richtte het ideologisch nationalisme 
zich vooral na 1850 op de kolonie Nederlands-Indië als 
inspiratiebron.106 Het rond 1900 hervonden nationale zelfbewustzijn 
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in Nederland had volgens hem een ‘onvervalst imperialistische 
toonzetting’.107 Sindsdien werd deze stelling herhaald in diverse 
werken, die net als het onderzoek van Leerssen in meer of mindere 
mate gebaseerd zijn op literaire bronnen, maar waarbij de stelling 
nooit verder werd uitgewerkt. Zo wijdt socioloog Rob van Ginkel in 
zijn werk over nationale identiteit in Nederland twee zinnen aan de 
kolonie.108 In de rest van zijn betoog komen de koloniën niet meer 
aan bod. 

Met mijn kwalitatieve studie naar de koloniale elite beoog ik 
deze veronachtzaming van de imperialistische kant van het proces 
van natievorming in Nederland te doorbreken. Een benadering via 
materiële bronnen en hun betekenis en de verrichtingen van diverse 
leden van de koloniale elite verschaft een andere kijk op de manier 
waarop het Nederlands nationalisme in de kolonie fungeerde en hoe 
de kolonie en haar elite invloed hadden op het Nederlandse 
nationalisme. De betekenis van objecten in handen van de elite laat 
ook zien hoe nationalisme werd ingekleurd en hoe die ‘inkleuring’ 
in de loop der tijd zou veranderen, zoals bijvoorbeeld het geval is 
bij het Delfts faience van de familie Loudon. Er is bovendien een 
sterke relatie tussen volkenkundig verzamelen en nationalisme. 
Kennis van bepaalde volkeren moest de nationale identiteit 
versterken109 en diende soms ook een praktisch doel: efficiënter 
bestuur over deze volkeren. 110 Een dergelijke praktische motivatie 
is snel te onderkennen binnen de koloniale, ambtelijke context, 
maar is niet te herleiden tot alle individuele families in dit boek. En 
hoe zit dat met de nationalistische component? Erfgoed, zo meent 
historicus Robert Shannon Peckham, is van groot belang in de 
vorming van een politieke gemeenschap, een natie.111 Hoe vond dat 
dan plaats in de kolonie en in Nederland? Welke rol speelde de elite 
daarin en met welk doel?  

Al sinds 1778 bestond in de hoofdstad Batavia het al eerder 
genoemde Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen. De oprichting van dit genootschap moet gezien 
worden in het kader van het Verlichtingsdenken, dat een bijzondere 
belangstelling had voor de ontwikkeling van de menselijke 
samenleving. Voor zijn kennis en schenkingen was het genootschap 
sinds zijn oprichting afhankelijk van koloniale ambtenaren in het 
veld en van de regering waarmee het nauw verbonden was. Na 1840 
werd door het genootschap doelgericht verzameld, hierin gevolgd 
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door musea in het moederland: de roep van museumdirecteuren om 
etnografica, verzameld door ambtenaren in Indië, werd in de loop 
van de negentiende eeuw luider. Zo werd het Bataviaasch 
Genootschap een knooppunt in de imperial space voor het 
vormgeven van het nationalisme. Dat verband komt tot uitdrukking 
in de betekenis van schenkingen van leden van de koloniale elite 
aan het Bataviaasch Genootschap; die betekenissen zijn namelijk 
veelal te relateren aan koloniale staatsvorming en nationalisme. Het 
komt verder tot uitdrukking in de relatie van het genootschap met 
de koloniale en Nederlandse staat. In de volgende hoofdstukken zal 
dit verder worden uitgewerkt. 

IJkpunten in de geschiedenis van de kolonie en de vier families  
Het verhaal van de koloniale elite begon natuurlijk al veel eerder 
dan in 1811, maar vanaf die tijd, in aanloop naar de vorming van 
het koninkrijk Nederland, zou een werkelijk nationale Nederlandse 
elite in de koloniën ontstaan. Zowel de Engelsen (gedurende hun 
tussenbestuur op Java van 1811 tot 1816) als de Nederlanders 
vestigden een ambtelijke top van prominente leden van in Europa 
geboren adel of patriciaat,112 die vrijwel allemaal altijd weer na 
verloop van tijd naar Europa terugtrokken. Deze groepen hielpen 
Nederland om te vormen van de vroegmoderne Republiek naar een 
nieuwe, moderne staat; een transitieperiode die Van Sas ziet 
voortduren tot ongeveer 1850.113 Niet alleen was in deze periode de 
natiestaat volop in ontwikkeling, ook in de kolonie vonden juist in 
dit tijdvak grote veranderingen plaats: het voor Nederland zeer 
lucratieve Cultuurstelsel werd in 1830 ingevoerd en de nieuwe 
bestuurselite verbond zich met de oude VOC-elite. In 1850 was dat 
allemaal zo goed als geconsolideerd: deze elites waren 
samengesmolten en het Cultuurstelsel was na 1848 op zijn retour. 
Deze ontwikkelingen en de vorming van deze specifieke elite ziet 
men gereflecteerd in het leven van planterfamilies als de familie 
Quarles van Ufford op Java in hoofdstuk één. Hun geschiedenis 
staat centraal met de jaren 1850 als het eerste ijkpunt van dit boek. 

Voor de kolonie Nederlands-Indië waren de jaren 1870 een 
volgend ijkpunt, uitgewerkt aan de hand van de geschiedenis van de 
familie Loudon. Na 1870 werd het Cultuurstelsel geleidelijk 
verlaten,114 terwijl ook het Suezkanaal tot stand kwam. De 
mogelijkheden die hierdoor ontstonden, leidden tot een grote 
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stroom van (voornamelijk technische geschoolde) mensen naar de 
kolonie.115 Daarnaast werd in 1872 James Loudon gouverneur-
generaal en brak een jaar later onder zijn bewind de Aceh-oorlog 
uit. Zo begon Nederland met het uitbreiden en vestigen van zijn 
gezag in de buitengewesten: het Nederlandse weerwoord in de 
imperialistische wedloop met de Engelsen. James Loudon is dan 
ook de centrale figuur in hoofdstuk twee.  

Het derde ijkpunt ligt rond 1890: in deze periode werden de 
eerste tekenen van de beleidsomslag zichtbaar waarin de 
economische en sociale ontwikkeling van de lokale bevolking 
centraal kwam te staan, de Ethische Politiek. Deze politiek 
betekende de versterking van de invloed van de koloniale staat op 
het leven van de onderdanen in de kolonie. Dat ging niet alleen om 
meer invloed op het onderwijs en de economie in de kolonie, maar 
ook om een aanscherping van de juridische regelgeving (waardoor 
in 1892 met de nationaliteitswet voorgoed de lokale bevolking in 
Indië werd uitgesloten van het Nederlanderschap).116 Ook breidde 
de politieke macht van het Indische gouvernement zich uit. De 
Lombok-expeditie van 1894, die bovendien de elites van Indië en 
Nederland samenbracht in imperialistische sentimenten, kan in dit 
licht gezien worden. De Europese bovenlaag in Indië groeide flink 
in deze periode. Théodore Delprat was een van de velen die naar 
Indië waren gekomen om het land te moderniseren. Hij was, als 
kind van zijn tijd, een voorstander van de Ethische Politiek. De 
samenleving werd niet alleen ‘moderner’, maar ook steeds 
hiërarchischer, waarbij scheidslijnen in toenemende mate liepen 
langs lijnen van raciaal verschil. Ook kwamen er voor het eerst 
grote groepen Europese vrouwen naar Indië en ontstonden de grote, 
industriële ondernemingen als Koninklijke Olie en Delprats 
oliebedrijf Moeara Enim.  

Er veranderde veel na de eeuwwisseling: de samenleving 
werd hiërarchischer en in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
kwam het Indonesisch nationalisme op. De jaren na de Eerste 
Wereldoorlog bleken van doorslaggevend belang te zijn in de koers 
van de kolonie. Nederland en Indië kwamen na 1920 gevoelsmatig 
heel dicht bij elkaar: in deze periode kon men in Indië voor het eerst 
in de geschiedenis direct contact hebben met Nederland door 
middel van de telegrafie en telefonie. De jaren twintig van de 
twintigste eeuw werden verder getekend door economische 
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depressie, een sterk opkomend Indonesisch zelfbewustzijn, 
antikoloniale sentimenten en de oprichting van belangrijke 
Indonesische politieke partijen als de nationale Indonesia partij PNI 
in 1927. De Europese en Indonesische elite in Indië kwamen veelal 
lijnrecht tegenover elkaar te staan, terwijl er paradoxaal genoeg 
tegelijkertijd zoiets ontstond als een mengcultuur van Indonesische 
en Nederlandse vormen van kunst en cultuur. Deze mengcultuur 
beïnvloedde vooral de elite in Indië en Nederland. Anna Resink-
Wilkens in Yogyakarta was van deze cultuur zowel exponent als 
grondlegger. De jaren 1920 zijn dan ook het laatste ijkpunt.  

De vier families Quarles van Ufford, Loudon, Delprat en 
Resink-Wilkens grepen in de constructie van hun besef van 
identiteit terug op eerdere generaties en periodes in Indië. Wij laten 
hun verhaal diep in de twintigste eeuw eindigen. In de constructie 
van hun identiteit en in hun verbeelding hoefden politieke 
breuklijnen als de onafhankelijkheid van Indië in 1945 of de 
soevereiniteitsoverdracht van 1949 geen persoonlijke breuklijnen te 
zijn. Dit boek weerspiegelt de ontwikkeling vanuit het oogpunt van 
de elite. Het is geen exacte weergave van de politieke geschiedenis, 
die soms voorloopt op elitevorming en soms wat naijlt. De sociaal-
culturele en politieke ontwikkelingen blijken echter wel zoveel 
invloed te hebben op de elitevorming, dat daar de ijkpunten van de 
elite van afgeleid kunnen worden. De begin- en eindpunten in dit 
onderzoek naar de elite strekken zich uit van een ver verleden vóór 
1811 naar nabijgelegen decennia na 1957, en ze volgen niet altijd de 
gangbare geschiedschrijving. Tevens zijn de ijkpunten als 
tijdsmarkeringen niet altijd even goed zichtbaar, maar dit is ook 
meteen de meerwaarde van dit onderzoek: het wordt duidelijk hoe 
levens, loyaliteiten en identiteiten niet altijd de lijn van de politieke 
geschiedenis volgen en hoezeer ze soms van elkaar afwijken. 
Zonder een dergelijke biografische benadering over een langere 
periode was dat niet duidelijk geworden. 

Onderzoeksaanpak 
De methodologie van dit kwalitatieve onderzoek is zowel klassiek 
als vernieuwend. Klassiek, omdat ik me deels baseer op geschreven 
bronmateriaal in (familie)archieven en uitgegeven werken en op 
interviews. Vernieuwend, omdat ik zelden bestudeerde Nederlandse 
museumcollecties als bronmateriaal gebruik voor een historisch-
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sociologisch onderzoek. De reconstructie van de herkomst van 
(museum)objecten is vanouds vooral het terrein van 
museummedewerkers, maar steeds meer wetenschappelijk 
onderzoekers houden zich hier nu ook mee bezig. Zij zijn zich 
bewuster geworden van het gegeven dat voorwerpen meer kunnen 
zijn dan alleen autonome objecten. In Nederland kwamen dergelijke 
inzichten en het idee dat niet uitsluitend óf Nederland óf Indonesië 
het uitgangspunt moet zijn, tot uiting in de tentoonstelling in de 
winter van 2005/2006 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam: 
‘Indonesia. De ontdekking van het verleden’. Hier werden de 
verzamelde objecten uit collecties in zowel Nederland als Indonesië 
gepresenteerd als ‘gedeeld cultureel erfgoed’.117 

In de tentoonstelling werden de persoonlijke 
geschiedenissen en verzamelmotieven van de collectioneurs echter 
niet voldoende in de grotere historische en maatschappelijke context 
geplaatst. Het bleven op zichzelf staande, losse verhalen. De aanzet 
die door de tentoonstelling in 2006 werd gegeven, zou resulteren in 
een wetenschappelijk congres en een uitgave van de daar 
gepresenteerde papers, Colonial collections revisited, waarin die 
contexten wel verder werden uitgewerkt.118 De mogelijkheden die 
de geschiedenissen van deze collecties en verzamelaars historici 
bieden voor het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen, 
zag historica Susan Legêne in navolging van Appadurai en 
Kopytoff in de jaren 1990. Haar proefschrift onderzocht in hoeverre 
de zowel materiële als geestelijke bagage van haar hoofdpersonen 
van invloed was op de natievorming in het moederland in de 
negentiende eeuw.119 Toch blijft het gebruik van collecties als 
bronmateriaal door wetenschappers nog heel beperkt, hoewel de 
belangstelling voor verzamelaars, de herkomst van objecten en 
koloniale geschiedenis in het algemeen internationaal groeiend is.  

In Groot-Brittannië houden wetenschappers zich sinds een 
jaar of tien bezig met de herkomst van voorwerpen en de netwerken 
die verzamelaars kunnen vormen. Een voorbeeld is het project ‘The 
Relational Museum’, waarbij tussen 2002 en 2006 alle schenkers 
van het etnografische Pitt Rivers Museum in Oxford in een database 
zijn geplaatst, gerelateerd aan hun objecten.120 Historica Maya 
Jasanoff zag voor Groot-Brittannië de imperiale collecties van de 
Britten als metafoor voor de formatie van het British Empire zelf en 
gebruikte de levensgeschiedenissen van de verzamelaars om een 
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meer genuanceerde verklaring voor de ontwikkeling van het rijk te 
geven.121 De relatie tussen verzamelaars en de vorming en 
ontwikkeling van een koloniale elite werd echter ook daar nooit 
bestudeerd.  
 
De personen die in dit onderzoek centraal staan, zijn geselecteerd 
uit een omvangrijke inventarisatie van verzamelaars die ik heb 
gemaakt op basis van de collecties van belangrijke knooppunten uit 
het netwerk van de koloniale elite. Het gaat dan om het huidige 
Tropenmuseum in Amsterdam (het voormalige Koloniaal Instituut), 
Museum Volkenkunde in Leiden (voorheen ’s Rijks Ethnographisch 
Museum resp. Rijksmuseum voor Volkenkunde), Museum 
Nusantara in Delft (dat de collecties van de oude opleiding tot 
Indisch ambtenaar huisvest, voorheen Indische Instelling geheten) 
en het Museum Nasional Indonesia (alwaar de voormalige collecties 
van het Bataviaasch Genootschap zijn ondergebracht).122 Die 
inventarisatie door middel van onderzoek in zowel Nederland als 
Indonesië kreeg haar neerslag in een grote database. Nadat bij ruim 
honderd verzamelaars overeenkomsten waren opgemerkt, is ervoor 
gekozen het onderzoek toe te spitsen op vier families uit vier 
maatschappelijke sectoren die bovendien in opeenvolgende periodes 
woonachtig waren in de kolonie. Dat zijn de hiervoor genoemde 
families Quarles van Ufford, Loudon, Delprat en Resink. 

De biografieën van deze families heb ik gereconstrueerd 
door middel van interviews met nazaten, uitgegeven werken van 
familieleden en nagelaten materiële collecties en familiearchieven 
binnen de familie en bij diverse instellingen in zowel Nederland als 
Indonesië (waar in het Nationaal Archief bijvoorbeeld de archieven 
worden bewaard van het Java-Instituut in Yogyakarta en van het 
Bataviaasch Genootschap, waarin Anna Resink-Wilkens actief 
was).123 Net als bij de objecten heb ik op hermeneutische wijze 
getracht de literaire bronnen en de familiearchieven op zichzelf te 
‘verstaan’ in hun historische, veranderlijke betekenis. Ik was 
bijzonder dankbaar dat de families Delprat en Resink (de overige 
families hebben hun archieven reeds gedeponeerd bij de overheid) 
mij, zonder enige aarzeling, toelieten tot hun privé-archieven en mij 
alle vrijheid gaven het proefschrift te schrijven. 

Familiearchieven zijn bij uitstek informatierijke archieven: 
families hebben deze bewaarplaatsen van hun familiegegevens 
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bewust gecreëerd, op deze gegevens selectie gepleegd en ze 
vervolgens zorgvuldig bewaard. Ze reflecteren de familie-identiteit 
en geven die door aan volgende generaties. Deze generaties vullen 
het archief slechts aan met nieuwer materiaal; het oude materiaal 
wordt over het algemeen, in tegenstelling tot archieven in 
instellingen, nooit herschikt, uitgesorteerd of ontdaan van hun oude 
enveloppen. Familiearchieven zijn vaak samengesteld met een 
bepaald doel, tijdens het leven van de persoon om wie het ging. De 
bedoelingen van de samensteller zijn dan ook waar te nemen in de 
constructie van het archief. Soms zijn de aanwijzingen zelfs te lezen 
op enveloppen die gebruikt werden als bewaarplaatsen: ‘brieven 
van mij uit Indië aan John geschreven – mogen nooit in vreemde 
handen komen’124 en: ‘brieven (…) voor niemand van eenig belang 
dan voor mij’.125 Familiearchieven zijn dan ook niet in de eerste 
plaats bedoeld voor mensen buiten de familie. Ze schragen vooral 
het familiegeheugen en houden dat collectief geheugen in stand. 
Familieleden deponeerden de getuigenissen van hun levens in het 
archief, in de veilige wetenschap dat zij zouden voortleven binnen 
de familie die hun nagedachtenis met respect naar buiten zou 
brengen. Immers, de goede naam en status van de nakomelingen is 
verbonden met de geschiedenis van de voorouders. Archieven zijn 
wat dat betreft nooit neutrale bronnen van onderzoek.126 Zij zijn 
minstens net zo beladen als de voorwerpen en foto’s waaruit 
familiearchieven overigens ook bestaan. 

Het was een voorrecht dat leden van de huidige generatie 
van deze families mij als onbekende toelieten in hun 
familiearchieven. Het getuigt tevens van historisch besef en van 
bekendheid met de prominente rol van hun voorouders in de 
voormalige kolonie. Zo rechtvaardigde Indiëganger Jan van Vleuten 
zijn memoires als volgt: ‘Het is niet omdat ik mijzelf zo belangrijk 
vind dat ik dit geschreven heb, maar ik vind wel dat ik in een 
belangrijke tijd geleefd heb. De veranderingen die zich in mijn tijd 
voltrokken zijn als een waterval over ons heen gekomen. Daarvan 
wil ik nog een maal getuigen.’127 De succesvolle theatershow 
waarmee op het moment van schrijven van dit proefschrift zijn neef, 
cabaretier Diederik van Vleuten, in Nederlandse theaters op de 
planken staat, toont bovendien de actualiteit en populariteit van dat 
persoonlijke koloniale verleden in Nederland, waardoor de 
importantie van de levensbeschrijvingen van oud-Indiëgangers 
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toeneemt in de perceptie van nazaten.128 Als de afstand in tijd van 
de huidige generatie tot de door mij beschreven verzamelaar niet zo 
groot was, dan was het soms moeilijker toegang te krijgen tot het 
archief. Elke familie was echter bereid mij te vertellen over het 
leven van hun families in Indië. Deze informatie is geregeld als 
bron opgevoerd, soms uit tweede hand (zoals de kleindochter van 
Théodore Delprat, mevrouw Th.M. van Marle-Lambrechtsen, of de 
kleinzoon van Anna en Thom Resink-Wilkens, de heer Th. Resink), 
meestal uit derde of vierde hand (zoals de heer Aarnout Loudon, 
achterkleinzoon van James Loudon). 
 
In de archieven werden vervolgens de verhalen achter de objecten, 
verteld door nazaten of te traceren uit documenten, leidend voor dit 
proefschrift. Zonder de voorwerpen waren de verhalen nooit te 
achterhalen geweest, omdat zonder de tastbare objecten de verhalen 
nooit gevonden hadden kunnen worden of afgedaan zouden zijn als 
‘onbelangrijk’. Geschreven en materiële bronnen zijn in dit 
proefschrift dan ook complementair aan elkaar: het een kan niet 
zonder het ander het complete verhaal vertellen. Dit 
complementaire uitgangspunt wordt nog vaak genegeerd door 
historici. Zij verlaten zich liever enkel op de oude, vertrouwde 
geschreven bronnen. Soms waren materiële objecten opgenomen in 
een geschreven archief en waren tekst en materieel object verenigd 
en ‘compleet’. Ook kon een verhaal dat bij objecten hoorde, als het 
museumvoorwerpen betrof, gevonden worden in de zogenaamde 
‘zettels’: de oude, begeleidende informatiekaartjes. Soms werd het 
voorwerp genoemd in de correspondentie tussen schenker en 
museum, en tevens kon het gebeuren dat het object ter sprake kwam 
in de correspondentie tussen verzamelaar en ontvanger. 

Foto’s waren binnen dit onderzoek zowel tastbare, materiële 
objecten als afbeeldingen die ook verzameld werden: Delprat 
maakte niet alleen graag zelf foto’s, maar verzamelde ze ook als 
souvenirs, als relatiegeschenken en als objecten op zich. Foto’s zijn 
net als etnografische voorwerpen dan ook nooit onproblematische, 
esthetische sfeerbeelden van een tijd en plaats. Ze zijn, net als 
objecten, fragmentarisch in een interactief proces van codes 
voorzien door makers, geportretteerden, verzamelaars, 
conservatoren en publiek. Foto’s zijn gewaardeerd, verguisd of 
vergeten en dit alles heeft invloed op de manier waarop foto’s 
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worden begrepen.129 Zeker foto’s van een koloniale wereld zijn 
tijdens hun bestaan altijd verschillende malen opnieuw 
gecontextualiseerd en van betekenissen voorzien. Veelal waren en 
zijn dergelijke foto’s in publieke settings performatief en dragen ze 
bij aan heersende discoursen en het beeld dat men had van de 
koloniale elite.130 We moeten ons dan ook terdege bewust zijn van 
de invloed van dergelijke foto’s. Foto’s konden ook ingezet worden 
voor het onderhouden van sociale relaties en status; in die zin waren 
ze niet alleen passieve objecten, maar ook actieve voorwerpen. 
Contexten, betekenissen en de biografie van de hier gebruikte foto’s 
zijn in dit onderzoek zoveel mogelijk achterhaald, net als dat geldt 
voor de objecten. Foto’s, archiefstukken en voorwerpen zijn als 
biografische objecten derhalve hier het primaire bronnenmateriaal;  
secondaire literatuur vulde het aan. 
 
Uit de enorme hoeveelheid Indische literatuur waren vooral werken 
van Eduard Douwes Dekker (Multatuli) (1820-1887), Justus van 
Maurik (1846-1904), Francisca J.J.A. IJzerman-Junius (Annie 
Foore) (1847-1890), Paul A. Daum (1850-1898), I.P.C. Graafland 
(Creusesol) (1851-1918), Bas Veth (1860-1922), Marie van 
Zeggelen (1870-1957), Carrie van Bruggen (1881-1932), Beata van 
Helsdingen-Schoevers (1886-1920), Maria Dermoût (1888-1962), 
Madelon Székely-Lulofs (1899-1958) en Hella S. Haasse (1918-
2011) sociologisch en historisch gezien interessant om een globaal 
beeld te krijgen van de koloniale samenleving van de vroeg 
negentiende tot midden twintigste eeuw. Hoewel deze bronnen 
veelal na een leven in de kolonie voor een groot publiek, met soms 
een bepaald doel voor ogen, zijn geschreven en derhalve gekleurd 
en geromantiseerd zijn, zijn het waardevolle documenten. 

Romans tonen objectief aan hoezeer de belangstelling voor 
Indië toenam in Nederland: tussen 1800 en 1860 verschenen slechts 
33 Indische boeken, vanaf 1885 was er een continue stroom van 
Indische literatuur en in de periode 1896-1900 werd de markt (en 
dan spreken we over zowel Nederland als Indië) overspoeld met 
Indische romans.131 Maar ook inhoudelijk kunnen romans en 
memoires van belang zijn om inzicht te krijgen in de mentaliteit van 
die periode en het tijdsbeeld: ze kunnen niet alleen, met 
inachtneming van een goede bronnenkritiek, fungeren als 
historische bron, maar ook als studieobjecten op zich. Ik ga ervan 
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uit dat de verbeelding van auteurs in bedwang wordt gehouden door 
hun eigen ervaringswereld en dat na een goede bronnenkritiek deze 
documenten kennis opleveren over een leven in de kolonie.132 
Tegelijkertijd onthullen egodocumenten hoe het leven in de kolonie 
beleefd werd: mentaliteit, zelfrepresentatie en het culturele en 
politieke klimaat leggen dergelijke bronnen haarfijn bloot.133 Uit 
romans en memoires worden bijvoorbeeld belangrijke thema’s in 
het leven van Indiëgangers duidelijk. Zo zijn terugkerende 
onderwerpen het wegzenden van jonge jongens naar Nederland en 
de band met de familie in Nederland. Tegelijkertijd moeten we goed 
beseffen dat romans, net als foto’s en andere voorwerpen, invloed 
hadden op de manier waarop de kolonie werd gezien. De exotische 
natuur, de paradijselijke Indische jeugd, de vele bedienden, de 
manier waarop er met hen en de overige Europeanen werd 
omgegaan, en weemoed naar Indië drongen tot op de dag van 
vandaag (Hella Haasses werk wordt nog steeds veel gelezen) tot het 
grote publiek door.134 

 
Dit onderzoek heeft optimaal kunnen profiteren van zijn inbedding 
in het brede NWO-onderzoeksprogramma ‘Sites, bodies and stories. 
The dynamics of heritage formation in colonial and postcolonial 
Indonesia and the Netherlands’. Doel hiervan is het bestuderen van 
de vorming van (een canon van) cultureel erfgoed in koloniaal en 
postkoloniaal Indonesië en Nederland.135 De discussies met de 
overige onderzoekers, alsook de reacties op het onderzoek tijdens 
presentaties in het kader van het onderzoeksprogramma in 
Indonesië waren leerzaam. In het bijzonder in Indonesië, waar ik 
ook archiefonderzoek deed, werd ik me bewust van de inherent 
ongelijkwaardige aspecten van het verzamelen. Verzamelen in de 
kolonie was geen neutrale bezigheid en is het nooit geweest, omdat 
de kolonie een per definitie hiërarchische samenleving was waar 
geweld en onderdrukking een aanzienlijke rol speelden. Het 
verzamelen en de objecten getuigen hiervan. 

In dit werk staan mensen en hun voorwerpen centraal. 
Notitieboekjes, schilderijen, hindoe-Javaanse godenbeelden, 
reisjournalen en reiskoffers wisselen elkaar af. Dit boek laat zich, 
naar Hella Haasses beeldspraak,136 lezen als een batik met parang 
sawat-motief: op het doek is alle beschikbare ruimte gevuld met de 
mooiste patronen, die ingewikkeld en divers van kleur in elkaar 



Inleiding 

 39 

overlopen en innig met elkaar verstrengeld zijn. Ook dit boek is vol 
objecten en mensen die, ondanks hun in elkaar overlopende en soms 
verstrengelde verhalen, toch ook weer op zichzelf staan. Daarnaast 
is een batik met parang sawat-motief, zo meenden de beroemde 
Indiëkenners H.H. Juynboll (1867-1945) en G.P. Rouffaer (1860-
1928), een ‘waar Knibbelspel van beteekenis’.137 En net zoals een 
dergelijke batik op het eerste oog één groot verward spel van lijnen 
en patronen lijkt te zijn, zal bij nadere beschouwing blijken dat de 
patronen in verzamelingen net als in de batik te ontwarren zijn en 
dat zo de betekenissen die daarin gelegen zijn achterhaald kunnen 
worden. 




