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Hoofdstuk 1 
 
1850 – ‘Noblesse oblige’, ook in de koloniën 
 

Drie generaties Quarles van Ufford, 1811-1935 
 

Nederlands burgerschap via de kolonie: de familie Dennison 
In de jaren vijftig van de negentiende eeuw gaf jonkheer Joan 
Quarles van Ufford (1820-1899) de opdracht een maquette te 
vervaardigen van de administrateurswoning met bijgebouwen van 
‘zijn’ suikerfabriek Sindang Laut in de buurt van Cirebon in 
Centraal-Java. Joan was in 1848 vanuit Nederland naar Nederlands-
Indië gekomen om, zoals we hierna zullen zien, op wellicht een 
ietwat onadellijke wijze als administrateur van Javaanse 
suikerondernemingen een klein fortuin na te jagen. De maquette, 
hoogstwaarschijnlijk gemaakt door een Chinese of lokale 
ambachtsman, was ruim een halve meter lang en veertig centimeter 
hoog. Glas beschermde het geheel. Het was een weergave van de 
suikerfabriek die Joans schoonvader William Dennison in 1830 was 
begonnen en waarop Joan zelf twaalf jaar lang hard zou werken. De 
fabriek markeerde het begin van de koloniale geschiedenis van de 
adellijke familie Quarles van Ufford; een koloniale 
familiegeschiedenis in nauwe samenhang met maatschappelijke 
processen in Indië en in Nederland. Ruim 83 jaar lang fungeerde de 
maquette als familievoorwerp dat de herinnering levend moest 
houden aan eerdere generaties en dat het collectief geheugen van de 
familie schraagde. 

Joans schoonvader William Dennison (1789-1858)1 was een 
Britse arts, die in 1811 in het kielzog van luitenant-gouverneur 
Thomas Raffles meekwam naar de door de Engelsen veroverde 
kolonie Nederlands-Indië.2 Daar bouwde Dennison, ook nadat de 
Engelsen waren vertrokken, een redelijk bestaan als arts op. De 
bestuurswisseling van 1816 had de kolonie na de Engelsen 
wederom een nieuwe elite gebracht: koning Willem I had 
commissarissen-generaal benoemd die in Indië het gezag van de 
Britten moesten overnemen en het bestuur reguleren. In die nieuwe 
Nederlandse bovenlaag vond Dennison een huwelijkspartner. 
Anthony Noël Mooyaart, wiens familie reeds sinds het midden van 
de zeventiende eeuw in de voormalige Nederlandse kolonie Ceylon 
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woonde, reisde als secretaris van een van de commissarissen-
generaal naar Indië. Hij bracht zijn in Nederland uit een oude 
adellijke familie geboren vrouw Anna Pauw mee, evenals hun in 
1798 op weg naar Ceylon geboren dochter Anthonia Theodora 
Mooyaart (1798-1852). 

Met deze Anthonia huwde William Dennison in 1820 in 
Indië. Net als voor zoveel nieuwkomers in de Indische archipel was 
dit huwelijk voor de Engelse arts een strategische zet, waarmee hij 
zich via de familie van zijn vrouw zowel in de kolonie als in 
Nederland verzekerde van een goede maatschappelijke positie. Dit 
was een bekend fenomeen: historica Jean Gelman Taylor schetste 
reeds voor de zeventiende en achttiende eeuw een beeld van in Indië 
geboren vrouwen die sociaal konden stijgen door het aangaan van 
huwelijken met Europeanen.3 Volgens Taylor veranderde dit na het 
Britse tussenbestuur,4 maar voor iemand als Dennison bleef zo’n 
strategisch huwelijk het middel bij uitstek om vooruit te komen in 
de maatschappij. 

Toch was het huwelijk met een Nederlandse vrouw niet 
genoeg voor Dennison als Brit om deel uit te gaan maken van de 
regerende koloniale bovenlaag. Zo kort na de Engelse overheersing 
vond William dat er in Indië een anti-Engelse stemming heerste en 
dat het hem moeilijk gemaakt werd zijn beroep als arts uit te 
oefenen.5 Hij besloot het roer om te gooien. Hij kreeg de kans een 
suikercontract in de wacht te slepen en verhuisde rond 1822 naar 
een suikeronderneming in de buurt van Pekalongan en vervolgens 
in 1830 naar de onderneming Sindang Laut in de buurt van Cirebon. 
Dit was aanvankelijk een goede zet. 
 In de periode na het vertrek van Raffles zette Nederland in 
de kolonie een compleet nieuw beleid uit in vergelijking met de 
Compagniestijd.6 Een van de discussiepunten in dat nieuwe beleid 
was de exploitatie van land. Het Indische gouvernement vreesde dat 
Europeanen zich zouden verrijken ten koste van de Javanen en 
bovendien concurrenten zouden worden van de regering die 
verdiende aan de opbrengst van koffie uit de Preanger en Cirebon. 
Daarom bestond er tot na het midden van de negentiende eeuw een 
groot wantrouwen tegen particuliere Europese planters in Indië. 
Vanaf 1830 werd land op Java geëxploiteerd volgens het 
Cultuurstelsel. Hoewel de benaming iets anders suggereert was dit 
geenszins een systematisch geordend centraal beleid en waren er 
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veel plaatselijke, afwijkende regels. Het kwam er kort gezegd op 
neer dat het gouvernement bepaalde welk product in bepaalde delen 
van Java ten bate van de Nederlandse schatkist verbouwd werd en 
tegen welke prijs het door de Javaanse bevolking werd verkocht aan 
het gouvernement.7 
 Ook rietsuiker viel onder het Cultuurstelsel: het was samen 
met koffie het belangrijkste gouvernementsproduct. Iemand die net 
als Dennison een zogenaamd ‘suikercontract’ in de wacht had 
gesleept, mocht zich rijk rekenen. In dit contract was opgenomen 
dat het gouvernement de lokale bevolking de suiker liet verbouwen 
en dat deze bevolking zou zorgen voor vervoer (Dennison kon 
bijvoorbeeld pedati’s, door buffels getrokken kleine wagentjes, 
vorderen om de manshoge schoven suikerriet van de velden naar de 
fabriek te vervoeren). Verder gaf het contract toestemming aan 
Europese ondernemers om een fabriek te laten bouwen waarin het 
suikerriet verwerkt kon worden. De ondernemers waren vervolgens 
verplicht de suiker tegen een vast, door het gouvernement bepaald 
bedrag aan de Indische regering te verkopen en plantloon uit te 
betalen aan de arbeiders. De regering had rond 1830 bijzonder 
gunstige voorwaarden aan toekomstige planters in het vooruitzicht 
gesteld, waardoor er slechts een laag plantloon uitbetaald hoefde te 
worden en het relatief gemakkelijk was snel fortuin te maken.8 
 
William en Anthonia Dennison konden op deze wijze goed van de 
suikerondeneming Sindang Laut leven en hadden zich zo 
langzamerhand een plek verworven in de bovenlaag van de Indische 
koloniale samenleving. Net als veel andere Europeanen die het zich 
financieel konden veroorloven, stuurden ze in 1839 hun zonen 
Willem en George naar Nederland om onderwijs te volgen. Ze 
kwamen in huis bij Anthonia’s zus, ‘Mary’ van Dam van Isselt-
Mooyaart (1814-1839). In Indië was dit onderwijs niet mogelijk en 
juist in 1839 was de verplichting ingesteld dat wie een loopbaan in 
gouvernementsdienst ambieerde, in Europa gestudeerd moest 
hebben om tot de hoogste rangen door te dringen.9 

Desalniettemin was het zenden van de jongens naar Holland 
voor William en Anthonia een beslissing die opmerkelijker was dan 
men aanvankelijk zou denken: William was Engels en had geen 
emotionele band met Holland. Anthonia had in Holland gewoond, 
evenals haar zuster, maar hun vader was weer geboren en getogen 
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in Ceylon toen dat nog een Hollandse kolonie was. Onderling en 
met de kinderen sprak de familie Engels en geen Nederlands. De 
reis naar Holland per zeilschip was lang en vol gevaren, het 
Suezkanaal bestond tenslotte nog niet: niemand garandeerde de 
bezorgde ouders dat ze hun kinderen ooit nog zouden terugzien. 
Maatschappelijke status en de behoefte hun kinderen hoger op de 
sociale ladder te zien stijgen, zullen hen er waarschijnlijk toe 
hebben doen besluiten de kinderen naar Holland te sturen. 
Onderwijs in Engeland was klaarblijkelijk geen optie. Wellicht 
bracht dat geen voordeel in Indië of was de familie in Nederland 
financieel beter in staat de kinderen te onderhouden. Het lijkt erop 
dat voor de familie Dennison Nederland, in het bijzonder de kolonie 
Nederlands-Indië, het land was van maatschappelijke vooruitgang; 
het was een middel om tot een doel te komen. 

Suikerfabriek Sindang Laut van Dennison rendeerde zo 
goed dat er in 1840, net nadat de zonen Dennison naar Nederland 
waren gestuurd, plannen werden gemaakt om te gaan rentenieren in 
Europa. Rentenieren in Holland was de droom van veel kolonialen 
en werd beschouwd als de bekroning van een Indische carrière. 
Wellicht speelde in het geval van de familie Dennison het vertrek 
van de zonen naar Nederland mee en was het aanlokkelijk voor de 
ouders om ze te volgen en zo weer een compleet gezin te vormen. 
Toch hielden William en Anthonia er ernstig rekening mee dat ze 
door hun achtergrond nooit zouden kunnen aarden in Nederland en 
dat ze naar Java zouden terugkeren: William deed zijn suikerfabriek 
niet geheel van de hand, maar verkocht slechts tweederde deel van 
het bezit met de clausule dat hij, bij zijn eventuele terugkeer, het 
woonhuis weer terug zou krijgen. Anthonia was er ook niet gerust 
op: ‘I shall feel it very much to leave Java where we have been so 
very happy. It is on this account that Dennison does not sell his 
property, for in case we could not accustom to the change we can 
return.’10 Uit deze zin en uit Williams clausule spreekt hun gevoel 
van verwantschap met de kolonie. Feitelijk was Indië het thuisland 
en Nederland het land waarop zij zich moesten richten als zij 
maatschappelijk vooruit wilden komen. 

Anthonia en William waren niet de enigen met dergelijke 
gevoelens. Het bleek voor veel oud-Indiëgangers moeilijk om te 
aarden in Europa. Daar verloren veel echtparen hun status. Was de 
echtgenoot in Indië nog de enige planter geweest in de omgeving 
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met een stuk land ter grootte van de provincie Utrecht, in Nederland 
was hij slechts een ‘Indischgast’. Had de echtgenote in Indië de 
scepter gevoerd over een groot huishouden met bediendes en alle 
gemakken (en problemen) van dien, in Nederland was dat veelal 
financieel niet meer mogelijk. Velen voelden zich, als gevolg van 
de Nederlandse onbekendheid met Indië, niet begrepen en op 
waarde geschat. En dat was zeker het geval in deze jaren, toen het 
aantal terugkerende Europeanen uit Indië slechts zeer gering was. 

In het begin van de jaren 1840 arriveerde het gezin 
Dennison in Europa. Hun ‘spatial imagination’11 – eveneens een 
term van Lambert en Lester, die hier zeker opgaat gezien de 
intensieve ruimtelijke bewegingen en spreiding van de familie 
Dennison (later uitgebreid met de familie Quarles) – werd nog 
steeds bepaald door hun geboortegronden Groot-Brittannië, Ceylon, 
Nederland en zijn koloniën. Van de opbrengst van de verkoop van 
de onderneming kocht William Dennison de Engelse landgoederen 
waarop zijn broers en later ook zijn zoon Willem, die in Leiden had 
gestudeerd,12 kwamen te wonen. Hiermee bereikte hij de in Groot-
Brittannië begerenswaardige status van grootgrondbezitter. Verder 
verwierf hij samen met een compagnon koffieplantages op Ceylon, 
het thuisland van zijn schoonfamilie, en voelde hij zich gedwongen 
een Nederlandse staatslening aan te kopen. Dit laatste blijk van 
loyaliteit werd door de Nederlandse regering dermate gewaardeerd 
dat ze Dennison tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
benoemde.13 

Het huwelijk van Dennisons negentienjarige dochter Ann 
Amelia (1825-1912) met de adellijke Joan Quarles van Ufford was 
het resultaat van dit door de familie verworven economische, 
culturele en sociale kapitaal. Het was bovendien gefundeerd op een 
gedeelde Engels-Nederlandse afkomst (zoals we verderop zullen 
zien, was ook de familie Quarles oorspronkelijk Brits). De wijze 
waarop de familie het huwelijk in Engeland in mei 1847 als de 
‘landed gentry’ vierde, was voor de buitenwereld de bevestiging en 
versterking van hun status als internationale elite: het feest dat in 
Henbury in Groot-Brittannië gevierd werd, was een van de meest 
‘fashionable weddings’ die dat jaar plaatsvonden.14 
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Het wereldbeeld van de van de familie Quarles rond 1840 
Ann Amelia Dennison had Joan Quarles van Ufford in Den Haag 
ontmoet. De familie Quarles was al aan het begin van de 
zeventiende eeuw van Groot-Brittannië naar Holland overgestoken. 
John Quarles huwde toen een Rotterdamse burgemeestersdochter. 
Zijn achterkleinzoon Willem werd door de keizer van het Heilige 
Roomse Rijk in 1751 in de adelstand verheven en mocht zich baron 
noemen. Willems broer Lodewijk viel die eer niet te beurt. Ter 
onderscheiding van de twee takken noemden Willems nazaten 
zichzelf ‘Quarles de Quarles’ en noemden Lodewijks nazaten zich 
‘Quarles van Ufford’.15 Toch bleven de families nauw gelieerd en 
beschouwden zij zich als één grote familie.16 
 Lodewijks kleinzoon was Joans vader, Pierre Philip Quarles 
van Ufford (1784-1857). Deze was een vooraanstaande advocaat 
aan het Hof van Justitie van Holland. In 1811 had hij als jonge 
ambtenaar de eed van trouw afgelegd aan de wetten van keizer 
Napoleon,17 die Nederland steeds verder had ingelijfd bij zijn 
Franse keizerrijk. Twee jaar later koos deze Quarles de kant van de 
in 1813 naar Nederland gehaalde prins van Oranje. Toen Napoleons 
positie in Europa steeds zwakker werd, nam hij vrijwillig dienst in 
het leger dat tot doel had Napoleon voor altijd te verslaan. Dit 
openlijke blijk van sympathie voor de Oranjes en voor een 
zelfstandige Nederlandse staat leverde hem in de nieuwe natie een 
oorkonde en een adellijke titel op. De familie Quarles de Quarles 
werd op hetzelfde ogenblik als buitenlandse adel ingelijfd in de 
nationale adel. Koning Willem I was bezig draagvlak te creëren en 
hoe kon dat beter dan door de elite uit het land – die zich, in het 
geval van Quarles, al loyaal had betoond – zich aan de koning 
verplicht te laten voelen? 

Pierre Quarles van Ufford werd in deze ‘nationale’18 adel 
verheven tot jonkheer en trouwde niet lang daarna met zijn nicht 
Harriet barones Collot d’Escury (1797-1867), wier familie eveneens 
kortelings in de adelstand was verheven. Haar vader was de page 
van de naar Engeland gevluchte stadhouder Willem V geweest. Het 
is te verwachten dat vooral de nog prille vaderlandsliefde en 
familiebelangen, en geen romantische liefde, Harriet en Pierre tot 
elkaar brachten. Ze kregen zes kinderen: drie meisjes, onder wie 
Angelique Marie (1819-1863), en drie jongens: Jakob Karel Willem 
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(‘Willem’) (1818-1902), Joan (1820-1899) en Hendrik (‘Henri’) 
(1822-1868). 
 
Zagen we al dat de middelste zoon Joan ‘in de suiker zat’ in 
Nederlands-Indië, ook zijn broers Willem en vooral Henri zouden 
deel gaan uitmaken van het Indische netwerk van de familie. 
Willem zou dat grotendeels vanuit Nederland doen. Hij studeerde 
rechten en promoveerde op een historisch-politiek onderwerp: de 
relatie tussen Groot-Brittannië en zijn kolonie, de latere Verenigde 
Staten. De jongste zoon Henri ging op zijn zestiende bij de marine. 
We volgen nu eerst zijn verhaal, voor we terugkeren bij de net 
getrouwde Joan. 
 Zeilscheepjes, geschetst in een bijzonder notitieboekje vol 
aantekeningen van persoonlijke aard en vol verjaardagen, droeg 
Henri altijd met zich mee tijdens zijn zeilreizen naar Indië of naar 
elders.19 (Zie afb. 1M) Hij koesterde het vanaf het begin dat hij bij de 
marine ging, tot aan het eind van zijn marinecarrière. Het boekje 
was de gematerialiseerde weergave van zijn carrière, tezamen met 
zijn scheepsjournalen20 (zie afb. 1N) en de exotische voorwerpen die 
hij meebracht van zijn verre reizen. Het notitieboekje herinnerde 
hem aan zijn besluit bij de marine te gaan en aan zijn dierbaren 
thuis, wier verjaardagen nu zonder hem werden gevierd. Hij had het 
boekje gekregen van zijn zuster Angelique, broers Willem en Joan 
en tante Elisa Collot d’Escury (1817-?), de halfzuster van zijn 
moeder, toen hij kenbaar had gemaakt bij de marine te willen gaan 
om het vaderland te dienen. Het besluit moet zijn vader Pierre 
tevreden hebben gesteld: het was overeenkomstig diens 
vaderlandslievende idealen en gunstig voor de maatschappelijke 
status van de familie. Het notitieboekje was voor Henri door de 
personen die het hadden gegeven en vanwege het moment waarop 
het hem werd geschonken, een waardevol bezit: op de eerste 
bladzijde van het boekje schreef hij hun namen en de datum, opdat 
hij en zijn nakomelingen het niet zouden vergeten.21 

 Henri Quarles van Ufford was de eerste van zijn broers en 
zusters die zijn wereldbeeld verruimde door scheep te gaan op het 
fregat Palembang, dat alle uithoeken van het Nederlandse 
koninkrijk aandeed. In deze periode waren schepen het enige 
middel om netwerken en circulatie van ideeën en objecten mogelijk 
te maken.22 We zien daarbij – in navolging van de in de inleiding 
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besproken historisch-geografen Lambert en Lester – het 
Nederlandse koninkrijk als een door netwerken en knooppunten 
beheerste geografische ruimte. Deze ruimte bestuderen we door 
middel van zijn netwerken en, in dit geval, de circulatie van 
objecten en van de mensen en ideeën die daarmee verbonden zijn. 
Het fregat Palembang, waarop Henri zijn eerste zeereizen maakte, 
kan dan ook gezien worden als een knooppunt in de netwerken van 
het vroeg negentiende-eeuwse Nederlandse rijk, waarbij het 
onmiddellijk duidelijk wordt dat het Nederlandse koninkrijk meer 
was dan alleen een natiestaat in Europa. Henri’s eerste verre reis in 
1842 had Indië als bestemming. Aan boord schreef hij lange brieven 
naar huis, waarmee hij zijn familie deelgenoot maakte van zijn 
reizen en van de verre oorden die hij onderweg aandeed. Hiermee 
betrok hij de koloniën bij Nederland en creëerde hij een direct 
netwerk, mogelijk gemaakt door het schip, met de koloniën.23 
 
In maart 1843 arriveerde Henri op de rede van Batavia om drie 
weken later verder te zeilen naar Sumatra’s Westkust. Moet de 
Indische hoofdstad Batavia voor de twintigjarige Henri al een 
cultuurschok zijn geweest, de eindbestemming Sumatra was dat 
helemaal. Sumatra, toen nog grotendeels bedekt door 
ondoordringbaar oerwoud, hoge bergketens en spaarzaam bevolkt 
met rivaliserende bevolkingsgroepen, was in deze tijd voor een 
groot deel terra incognita: het Tobameer was nog nooit door een 
Europeaan aanschouwd. Feitelijk was de kolonie Indië in deze 
periode beperkt tot het eiland Java en enkele Molukse eilanden. 

Henri arriveerde in 1843 in Sumatra in het kader van de 
expansie- en consolidatiepolitiek zoals die ruim tien jaar eerder 
onder gouverneur-generaal Van den Bosch (r.1830-1833) was 
ingezet. Van den Bosch had de onderwerping van het enorme eiland 
Sumatra en de vorming van een ‘nieuw Java’ tot speerpunt van zijn 
beleid gemaakt. Vooral het gewest Sumatra’s Westkust, de eerste 
plek waar schepen komend uit Nederland de kust van de kolonie 
aandeden, was van groot strategisch belang. Hoewel Nederland in 
de jaren na de Java-oorlog (1825-1830) vanwege geldgebrek een 
‘onthoudingspolitiek’ in Indië voerde en stelde dat politieke 
expansie niet plaats mocht vinden in de buitengewesten, waren 
verschillende Indische ambtenaren en militairen een andere mening 
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toegedaan. Dit verschil tussen denken en doen noemde historicus 
Cees Fasseur de ‘koloniale paradox’.24 

Vooral onder gouverneur kolonel A.V. Michiels 
(gouverneur van 1835 tot 1849) veroverden de Nederlanders veel 
gebied in het westen van Sumatra. De expansiedrang wekte echter 
de woede van de Britten. Zij meenden dat het Traktaat van Londen 
van 1824, waarin Nederland afstand had gedaan van zijn bezittingen 
in India en Malakka en waarin de onafhankelijkheid van Aceh 
erkend werd, met voeten werd getreden.25 Van verdere expansie 
kon daarom geen sprake zijn. Het doel was nu het Nederlandse 
gezag aan Sumatra’s Westkust te behouden. Daarvoor werden 
militairen, onder wie Henri Quarles van Ufford, in Padang gelegerd. 
Toen aan het begin van het nieuwe jaar 1844 de oostelijke grenzen 
van het Nederlandse gebied in Sumatra bedreigd werden door de 
‘heerschende kwalijkgezindheid’26 van de Batak-leiders van de 
dorpen Rapat en Parik-di-Batta, werd Henri op de Palembang naar 
de baai van Sibolga gestuurd om deze dorpen tot gehoorzaamheid te 
dwingen. Hij werd benoemd tot adjudant van de resident van het 
gebied Tapanuli, majoor Alexander van der Hart. Misschien had 
Van der Hart Henri en de andere militairen de met bloed besmeurde 
en door kogels doorzeefde Acehse vlag getoond die hij in zijn bezit 
had en die in 1840 veroverd was door een Nederlandse militair, die 
bij de actie zwaargewond was geraakt. In de vlag gewikkeld was 
deze man al stervende van het slagveld afgedragen. Wie weet had 
Van der Hart aan de hand van de vlag het doorzettingsvermogen, de 
inzet en vaderlandsliefde die deze militair tentoon had gespreid 
onder de aandacht gebracht van zijn mannen en hen aangespoord tot 
diezelfde kwaliteiten. Hoe het ook zij, wij zullen deze vlag, die zich 
nu in het Rijksmuseum bevindt (zie afb. 1O),27 in het volgende 
hoofdstuk wederom tegenkomen. 

Henri had ongetwijfeld van de Batak-bevolking gehoord. Al 
in 1779 verscheen in Nederland een uit het Engels vertaald verslag 
over de Bataks op Sumatra en werd melding gemaakt van hun 
kannibalisme.28 Toch bleef lang weinig over het volk bekend en 
was hun vermeende kannibalisme lange tijd zowel ‘het voorwerp 
van algemeene nieuwsgierigheid’ als een punt van discussie. 
Misschien had Henri in 1835 kennis genomen van het in Nederland 
verschenen verslag van de resident van Surabaya, H.J. Domis 
(1782-1842). Menigeen moet het verslag met een mengeling van 
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fascinatie en afschuw hebben gelezen. Uitgebreid werd stilgestaan 
bij de kannibalistische gewoontes van de Bataks. Frasen als ‘de 
gretigheid, waarmede zij het menschenvleesch verslinden’29 en ‘de 
palmen der handen en de zolen der voeten zijn de smakelijkste en 
gezochtste beetjes’,30 moeten negentiende-eeuwse Nederlanders de 
rillingen over het lijf hebben doen lopen.31 Deze fascinatie kan de 
reden zijn geweest dat Henri uit Sumatra objecten van de Bataks 
meenam. Het vestigen van het gezag van het gouvernement in het 
Batak-gebied verliep volgens de Nederlandse kranten ‘zonder van 
de wapenen gebruik te maken’. De verzamelgeschiedenis van een 
door Henri verzamelde Batak-hoorn (zie afb. 1A) ontkracht dit 
vreedzame verhaal echter. Henri en de zijnen hadden in februari 
1844 het door de op de vlucht geslagen bevolking verlaten dorp 
Rapat platgebrand en het dorp Parik-di-Batta stormenderhand 
veroverd. Daarna hadden de mannen alle gelegenheid voorwerpen 
te roven. Quarles was niet de enige die dat deed: hij verzamelde in 
het gezelschap van de Duitse natuuronderzoeker Carl B. Rosenberg 
(1817-1888).32 

Slechts twee weken duurde de expeditie; hierna keerde 
Henri terug naar Padang waar hij enige tijd gestationeerd bleef. De 
hete havenstad Padang was de grootste stad van Sumatra, maar de 
Europese gemeenschap was overzichtelijk klein. Hier ontmoette 
Henri hoogstwaarschijnlijk de twee jaar oudere excentrieke Eduard 
Douwes Dekker (1820-1887), die in de stad zonder geld (zijn salaris 
was ingehouden) van de liefdadigheid van anderen probeerde te 
leven. Dekker mocht op last van gouverneur kolonel Michiels 
Padang niet verlaten. Als Indisch ambtenaar had hij zich een 
kastekort op de hals gehaald dat hem door zijn superieuren ernstig 
werd aangerekend. Sindsdien sliep Dekker op straat of bij de 
weinige vrienden die hem te hulp kwamen en pestte hij zijn 
kwelgeest Michiels door diens kalkoenen dood te schieten.33 Henri 
liet zich niet leiden door de beschuldiging van het kastekort en 
noemde Dekker bij het verschijnen van diens werk Max Havelaar in 
1860, een ‘knappe vent’ die echter toch ook wel een beetje ‘met 
molentjes [leek] te loopen’.34 Dekker had ze dus, volgens Henri, 
niet allemaal op een rijtje. 
 
Het klimaat van Padang deed Henri uiteindelijk geen goed. In juni 
1844 werd hij zo ziek dat hij naar Batavia werd gestuurd om in het 
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ziekenhuis in de wijk Weltevreden verpleegd te worden. Door deze 
speling van het lot miste hij een wel heel bijzondere militaire 
missie: ‘zijn’ fregat Palembang vertrok op 20 juli op een geheime 
missie naar Japan. De Nederlandse koning Willem II had zich door 
de toenemende internationale druk van grote westerse 
mogendheden om de handel op Japan open te stellen, verplicht 
gevoeld om de keizer te overreden de handel te openen voor ook 
andere naties dan de Nederlandse. De Palembang was naar 
Nagasaki gevaren, naar het kunstmatige eilandje Decima (al twee 
eeuwen lang een Nederlandse handelspost), met aan boord 
geschenken en een brief van de Nederlandse koning aan de Japanse 
keizer. Die laatste was geschreven op advies van de arts en 
Japankenner Philipp Franz von Siebold (1796-1866).35 Het liep 
echter niet zoals gehoopt: de Nederlanders mochten Decima niet 
verlaten, de keizer hulde zich lange tijd in stilzwijgen en weigerde 
vervolgens de geschenken van de Nederlandse koning. Bij het 
afscheid ontvingen de commandant en de officieren van de 
Palembang wel enige geschenken van de keizer.36 De overige 
bemanningsleden hadden waarschijnlijk via verschillende relaties in 
Decima bijzondere objecten uit het land van de Rijzende Zon weten 
te verwerven (zo kon men bijvoorbeeld schilderingen bestellen en 
bestaande schilderijen kopen bij Japanse kunstenaars).37 

De Palembang vertrok op 27 november 1844 uit Nagasaki 
en arriveerde eind december wederom in Batavia. Daar scheepte 
Henri Quarles van Ufford zich weer in en vernam hij de 
wonderlijke belevenissen van zijn collega’s. Vermoedelijk heeft een 
van hen tijdens het wekenlange verplichte verblijf op Decima een 
Japanse prent (zie afb. 1B) van, waarschijnlijk, de beroemde Japanse 
kunstenaar Katsuakawa Shuntei (1770-1820)38 bemachtigd en die 
vervolgens aan Quarles overgedaan. De boog, het boombastkleed en 
het katoenen, met kralen versierde schort uit de Vogelkop van 
Nieuw-Guinea39 (zie afb. 1G) die Henri in zijn bezit kreeg, waren 
vermoedelijk eveneens afkomstig van de bemanningsleden van de 
Palembang.  

Met de wind in de zeilen zette de Palembang koers naar 
Holland waar het schip op 10 juli 1845 op de rede van Texel 
aankwam. De exotische voorwerpen in Henri’s bagage waren de 
culturele en geografische weerspiegeling van het (netwerk van het) 
Nederlandse rijk rond 1840. Het wereldbeeld dat uit dat netwerk 
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sprak werd zo overgebracht op Henri’s familie. Henri werd warm 
onthaald door zijn familieleden. Ongetwijfeld kwamen zij, net als 
zoveel families van uit de Oost teruggekeerde zonen, allen in 
Henri’s ouderlijke huis in Den Haag bijeen om zijn verhalen te 
horen. De door Henri meegebrachte voorwerpen kunnen net als in 
het verhaal ‘De juwelen haarkam’40 van de Indische schrijfster 
Maria Dermoût (1888-1962) als de brengers van verhalen hebben 
gefungeerd. De Japanse prent gaf Henri aanleiding het verhaal te 
vertellen van de bijzondere missie van de Palembang die hij net had 
gemist. Het curieuze boombastkleed en het schortje van 
felgekleurde groene, gele en bruine kraaltjes van de Papua’s moeten 
iedereen geïntrigeerd hebben. De familieleden zullen eraan gevoeld 
hebben, hun vingers over de kralen en het ruwe boombast hebben 
laten glijden en hun verwondering erover hebben laten klinken. 

De voorwerpen die Henri had meegebracht van het 
mysterieuze mensenetende Batak-volk waren misschien wel het 
hoogtepunt. Dit waren ook de enige voorwerpen waarbij de lokale 
bevolking expliciet optrad in het verhaal dat Henri bij de objecten te 
vertellen had. De prachtige, dieprode, gele en soms met gouddraad 
bewerkte fijne weefsels die Henri mee had genomen van de 
Bataks,41 (zie afb. 1D en 1E) contrasteerden met hun reputatie van 
wrede barbaren. Die reputatie van gruwelijkheden en 
‘barbaarschheid’, hun kannibalisme, magische rituelen en manier 
van oorlogvoering belichtte Henri aan de hand van misschien wel 
het mooiste object dat hij mee had genomen: de grote, vakkundig 
bewerkte hoorn met houtsnijwerk van drie figuurtjes op een grote 
leeuw. Nooit eerder had iemand van zijn familie zoiets gezien. Het 
is ook niet onwaarschijnlijk dat Henri de eerste is geweest die zo’n 
fascinerende Batak-hoorn meebracht naar Nederland.42 Hij vertelde 
zijn familie dat de Bataks tijdens oorlogen de hoorn gevuld met 
vergif in de rivieren van hun vijanden legden om het drinkwater te 
vergiftigen. Misschien voegde hij daaraan toe dat de gevangenen 
die tijdens zulke oorlogen werden gemaakt, werden opgegeten. Dat 
de hoorns echter houders waren voor het kostbare pupuk (een 
middel dat magische krachten zou geven) en in de handen van een 
Batak-priester onderdeel waren van een magisch ritueel, wist Henri 
niet.43 

Dit gegeven weerspiegelt de relatie tussen de Europeanen en 
de Batak-bevolking: de Europeanen konden het de Bataks niet 
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vragen, omdat de voorwerpen werden verkregen tijdens 
oorlogshandelingen en de bevolking op de vlucht was geslagen.44 

Henri schonk de bijzondere hoorn, samen met de Japanse prent, aan 
zijn broer Willem die als oudste zoon in Leiden rechten studeerde. 
Met zijn cadeaus en verhalen betrok Henri zijn familie bij de 
koloniën binnen het raamwerk van één min of meer verbeelde 
gemeenschap, namelijk die van het Nederlandse rijk. De koloniën 
kwamen nog voor het midden van de negentiende eeuw ‘thuis’ en 
hadden invloed op hen die er via familierelaties of anderszins mee 
te maken kregen. 

De imperial space en het wereldbeeld verruimd rond 1850 
Henri bleef niet lang in Nederland. In november 1847 zeilde hij in 
dienst van het vaderland weer naar de Oost. Op Bali moest nu 
namelijk orde op zaken gesteld worden en Nederlands eer gered 
worden. In de optiek van het Nederlandse gouvernement hadden de 
vorsten op het eiland eerder gesloten verdragen niet nageleefd. Een 
eerdere expeditie was voor de Nederlanders op een grote nederlaag 
uitgedraaid; het Nederlands-Indische leger had de kracht en omvang 
van het leger van de Balinezen in elk opzicht onderschat. Het 
betekende een deuk in Nederlands aanzien. Er was dan ook 
onmiddellijk een volgende expeditie op touw gezet om de: 

 
‘nederlaag te wreken en een krijgshaftig volk te tuchtigen, 
dat (…) Neêrlands magt trotseerde [en] ons, de 
overheerschers, de scherpte van zijn zwaard had doen voelen 
(…). De dood van menig braaf krijgsman moest gewroken, 
een stuk geschut en talrijke vuurwapens heroverd worden 
(…). Het prestige was verloren en moest herwonnen 
worden.’45 

 
Steeds meer werden in het publieke vertoog de daden in de kolonie 
gerelateerd aan het aanzien van de Nederlandse natiestaat. Henri’s 
vaderlandslievende vader Pierre zal met tevredenheid hebben 
geconstateerd dat zijn zoon als marineofficier in dienst van het 
vaderland daar een actief aandeel in had. Historicus Van Sas 
meende dat het Nederlandse nationalisme na 1850 mede dankzij de 
koloniën aangewakkerd werd. Vooral de imperialistische 
verrichtingen in de archipel zouden hieraan bijdragen. Dit 
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imperialisme zag Van Sas terecht als een imperialisme binnen de 
eigen grenzen: veel grenzen in de Nederlands-Indische kolonie 
waren slechts formele grenzen waar Nederland in de praktijk geen 
enkel gezag uitoefende.46 Hoewel in deze periode nauwelijks sprake 
was van een doelgericht politiek beleid (nog afgezien van de vraag 
of Nederland überhaupt imperialistisch was, maar daarover later 
meer) en hoewel de oorlogen in de kolonie waarin Henri belandde 
meer een ad-hockarakter hadden van lik-op-stuk vergeldingsacties, 
brachten deze gewapende conflicten Nederland en Indië dichter bij 
elkaar. Door de oorlog met Bali ontstond plotseling een grote 
behoefte aan mankracht in Indië.47 Een groot aantal jonge mannen 
uit Nederland vertrok naar Bali, waardoor talloze families in 
Nederland met hun zonen in de Oost meeleefden en uitkeken naar 
de Indische mailberichten. Zo begon de kolonie voor velen ook 
gevoelsmatig, en niet alleen politiek, onderdeel te worden van het 
Nederlandse koninkrijk. 

Op 7 juni 1848 arriveerde de schoenerbrik Saparoea van de 
Nederlandse marine, met aan boord Henri, voor de kust van Noord-
Bali voor een strafexpeditie tegen Balinese vorsten. Deze expeditie 
was wederom een mislukking met grote verliezen aan de kant van 
de Nederlanders. Een derde strafexpeditie was nodig. Die bracht 
wel een succes voor de Nederlanders: Singaraja aan de noordkust 
werd ingenomen, evenals Jagaraga, Padangbai en Kusamba aan de 
zuidkust. Voor de meeste Europese militairen was Bali een volstrekt 
nieuwe wereld: Jagaraga en met name de havenstad Singaraja 
waren al sinds de zestiende eeuw met een zekere regelmaat bezocht 
door Europeanen, maar het binnenland en ook de zuidkust waren 
nog grotendeels onbekend.48 Die onbekendheid met de bevolking en 
haar gebruiken, vermengd met een fascinatie voor de sterk van Java 
afwijkende hindoeïstische cultuur, spreken uit de stille, veroverde, 
getuigen van deze expeditie: Henri nam enkele Balinese weefsels en 
schilderijen mee voor zijn broer Willem (die in de Nederlandse 
museale collecties tot de oudste van deze voorwerpen behoren). 
Tegelijkertijd tonen deze trofeeën het treurige verhaal van oorlog en 
geweld. 

Singaraja, de oude havenstad en de zetel van het koninkrijk 
Buleleng, was in maart 1849 ingenomen. Het paleis van de vorst 
was al in 1848 bij de tweede Bali-expeditie door de Nederlanders 
grotendeels verwoest en lag er sindsdien verlaten bij.49 Toen de 
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Nederlanders de stad een jaar later opnieuw veroverden, nam 
bevelhebber Michiels zijn intrek in het paleis.50 De bevolking was 
gevlucht en de soldaten en officieren trokken door de stad, op zoek 
naar kostbaarheden. Kapitein Van der Hart, een broer van 
Alexander van der Hart die wij eerder in dit hoofdstuk zijn 
tegengekomen, beschreef hoe hij op zijn gemak door de stad 
wandelde en moest constateren dat nergens sieraden of meubels te 
vinden waren aangezien de bewoners die allemaal mee hadden 
genomen.51 In het paleis waren echter nog wel voorwerpen 
achtergebleven die de Europeanen de moeite waard vonden om te 
roven. Er hingen zogenaamde Kamasan-schilderijen:52 traditionele 
Balinese schilderingen in wayangstijl, die gemaakt waren op 
planken of weefsels en die zowel in tempels en paleizen als in 
gewone huizen aan te treffen waren. De schilderijen in het paleis 
werden door de soldaten meegenomen; Indonesië-kenner Cornelis 
Pleyte (1863-1971) beeldde in 1901 in een van zijn boeken een 
Kamasan-schilderij af, waarbij hij expliciet vermeldde dat het werk 
buit was gemaakt in juni 1848.53 

Ook Henri verwierf een dergelijk schilderij.54 (Zie afb. 1S) De 
kans is groot dat hij dit exemplaar heeft bemachtigd in het paleis in 
Singaraja, samen met een mooi stuk Balinees textiel uit Sidemen op 
Zuid-Bali.55 (Zie afb. 1C) Hij had alle mogelijkheden zich hier 
voorwerpen toe te eigenen. In elke plaats die Henri en de zijnen op 
Bali innamen, hadden zij de kans te plunderen of werd hen als 
verzoenend gebaar onmiddellijk een aantal geschenken aangeboden. 
Daarbij installeerde Michiels zich vrijwel altijd in tempels (in 
Sangit bij Singaraja56 en in de Pura Dalem in Jagaraga57) of 
paleizen (Singaraja, Padangbai en Kusamba58). Deze gebouwen 
stonden gewoonlijk vol met schilderijen, weefsels, rijk bewerkte 
houten deuren, beelden en andere voorwerpen. Als Henri als 
marineman niet actief deelnam aan de gevechten op het eiland, is 
het ook mogelijk dat hij tijdens de scheepsreis van Singaraja naar 
het zuiden van Bali van alles heeft gekocht van de manschappen 
aan boord. Nog een andere mogelijkheid is dat Henri de 
voorwerpen verwierf in Padangbai, de plaats waar zij in Zuid-Bali 
binnenliepen en die als havenstad fungeerde voor de dorpen 
Kamasan en Sidemen.59 

De voorwerpen uit Bali waren ‘souvenirs-trofeeën’. De 
negentiende eeuw was de eeuw van de opkomst van het historisch 
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bewustzijn: mensen werden zich bewust van de vergankelijkheid 
van het leven en werden bang de geschiedenis te vergeten. Om 
belangrijke gebeurtenissen niet te laten wegzakken begon men 
voorwerpen te verzamelen die de herinnering aan die 
gebeurtenissen konden oproepen. Dit waren ‘souvenirs’ of 
mnemoforen: objecten die herinneringen opriepen door middel van 
associaties. De in Bali veroverde voorwerpen waren voor de 
verzamelaar souvenirs waarmee hij de herinnering aan de expeditie 
terug kon halen; terwijl ze tegelijkertijd trofeeën, zegetekens van de 
oorlog, waren die bij presentatie aan het publiek refereerden aan de 
gewelddadige onderwerping van de Balinese vorsten en de rol die 
de verzamelaar daarin had gespeeld. 

Henri bleek niet in staat de expeditie uit te dienen. Hij werd, 
samen met tientallen anderen, ziek afgevoerd naar Surabaya waarna 
hij tot oktober 1849 om gezondheidsredenen verlof kreeg. Het was 
een tijd die hij vooral doorbracht op de suikeronderneming Sindang 
Laut in de buurt van Cirebon, waar zijn broer Joan hard werkte in 
loondienst van zijn schoonvader Dennison. Vrije dagen waren voor 
zijn broer zeldzaam, merkte Henri al spoedig. 

Henri was blij met de aanwezigheid van familieleden in de 
kolonie. Familie was daar over het algemeen schaars en zeker onder 
de adel waren familienetwerken van groot belang, omdat ze macht, 
rijkdom en prestige konden opleveren. Op familie kon je bouwen, 
familieleden waren altijd loyaal en boden geborgenheid. 
Vriendschappen buiten de familie waren in adellijke kringen over 
het algemeen dun gezaaid: tegenover iedereen behalve je familie 
moest je je stand en familie-eer hoog houden. Van elke handeling, 
van elk gesproken woord of gebaar moest men zich bewust zijn. Als 
vriendschappen buiten de familie aangegaan werden, moest dat het 
liefst zijn met mensen van de ‘eigen stand’.60 Wellicht is dat ook de 
reden geweest dat Henri afstand bewaarde ten opzichte van Douwes 
Dekker. Het waren waarden die de broers Quarles met de paplepel 
waren ingegoten.  
 
Vanwege die prominente plaats van familierelaties viel het Joan 
bitter tegen, toen bleek dat hij en zijn schoonvader niet de meest 
ideale partners in zaken waren. Het jonge echtpaar Quarles van 
Ufford-Dennison was na hun huwelijk in mei 1847 niet in Engeland 
gebleven. Joan en Ann Amelia waren naar Nederland teruggekeerd, 
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waar in Den Haag in de zomer van het politiek turbulente jaar 1848 
hun eerste kindje dood geboren werd. Anthonia stond haar dochter 
Ann bij in die moeilijke tijd, terwijl zij en haar echtgenoot William 
plannen maakten om terug te keren naar Java en de 
suikeronderneming. Kennelijk konden Anthonia en William toch 
niet aarden in Nederland en Engeland. 
 Was Joan onder invloed van de verhalen van zijn broer en 
schoonfamilie enthousiast geraakt over Indië en de mogelijkheden 
daar om een fortuin te vergaren, hoewel geld verdienen geen zeer 
adellijke bezigheid was? Trok het avontuur hem? Waren voor hem, 
toen ook de standensamenleving in dat jaar officieel afgeschaft 
werd en de daaraan van oudsher verbonden politieke macht niet 
meer vanzelfsprekend was,61 de kansen op een invloedrijke 
bestuurlijke positie wel heel minimaal geworden? Of bleef hij een 
edelman, zich verplicht voelend aan volk en imperiaal vaderland, en 
was hij zich bewust van zijn taak om de kolonie in het nieuwe 
staatsbestel verder vorm te geven? Hoe het ook zij, op 5 of 6 
september 1848 scheepten Anthonia en William Dennison-
Mooyaart, Joan en Ann Amelia Quarles van Ufford-Dennison, en 
Anns broer en zus George en Cornelia Dennison zich in voor de 
drie à vier maanden durende reis naar de Oost. 

Eenmaal in Indië aan het werk op de onderneming van zijn 
schoonvader, kwam Joan Quarles van Ufford al snel met hem in 
botsing. Joan was gedreven en ambitieus, maar verschilde met zijn 
schoonvader van mening over de manier van werken. Daarnaast had 
William Dennison de slechte gewoonte zijn schoonzoon 
onregelmatig uit te betalen. De fabriek van Sindang Laut liep 
moeizamer dan voor Williams vertrek naar Nederland en dat 
frustreerde hem waarschijnlijk. Daarnaast gaven zijn zonen in 
Europa hem veel zorgen: de één had een drankprobleem en de ander 
bleek niet capabel het Engelse landgoed te beheren. Joan werkte 
hard voor de onderneming met het idee ooit Sindang Laut zelf te 
bezitten, maar Dennison weigerde hem daarover uitsluitsel te geven. 
Toen op een bepaald moment bleek dat een van Dennisons eigen 
zonen ook van plan was naar Indië af te reizen (waardoor Joan 
zeker wist dat hij de onderneming van zijn schoonvader nooit in 
handen zou krijgen) en Ann in juni 1849 opnieuw beviel van een 
dood kindje, ging Joans gezondheid snel achteruit.62 In 1850 vroeg 
hij zijn schoonvader als werkgever vanwege gezondheidsredenen 
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toestemming om met verlof naar Nederland te gaan. William ging 
akkoord en met een toelage v an zijn schoonvader verbleef Joan 
tussen juli 1852 en de zomer van 1853 in Nederland. Hij knapte er 
zienderogen van op. Terug op Java bleek echter in Cirebon alles bij 
het oude te zijn gebleven: sinds medio 1804 rendeerde de 
onderneming niet meer en Dennison was niet bij machte het tij te 
keren. ‘Het zou beter zijn als de heer Dennison zich geheel 
terugtrok en het is te bejammeren dat hij dat niet doet. Want onder 
zijn bedrijf heeft Sindang nooit gerendeerd en zal dat nimmer 
doen.’63 

Joan besloot de handdoek in de ring te gooien. Hij had al in 
1850, waarschijnlijk voor korte tijd, het beheer van een 
onderneming in Sindang Barang (iets buiten Buitenzorg in de 
Preanger) overgenomen en dit sterkte hem in de overtuiging dat hij 
zelf een bedrijf kon leiden. Hij trok zijn handen af van Sindang 
Laut: ‘The years I passed at Sindang were not the pleasantest,’64 
schreef hij verbitterd aan jhr. Hendrik A.C. Smissaert (1805-1863), 
een bevriend oud-Indiëganger in Nederland. In 1853 leende Joan 
tienduizend gulden van zijn vader in Nederland om in het volgende 
jaar zijn eigen bedrijf op Jati Parma te beginnen: familie was er 
altijd voor je. Op deze onderneming beviel Ann Amelia ditmaal van 
een gezonde zoon, die zij naar haar zwager Willem vernoemde. 

Met het bedrijf van William Dennison ging het steeds 
slechter, totdat ook Dennison tot het inzicht kwam dat het beter was 
het beheer aan iemand anders over te laten. In februari 1855 bood 
hij Joan aan om Sindang te huren. William Dennison zou dan een 
jaarlijkse toelage krijgen. Joan, die net zijn eigen bedrijf had 
opgezet, was in dubio, maar besloot het aanbod van zijn 
schoonvader toch te accepteren om hem uit de brand te helpen. Ann 
en hij verhuisden weer terug en brachten ook William en Anthonia 
onder in het grote woonhuis op de onderneming. Joan bleef zijn 
afkomst en stand trouw: wat er ook gebeurde, familie liet je niet in 
de steek. Zijn schoonvader William was een beklagenswaardig 
persoon geworden, beheerst door diepe teleurstelling over zijn drie 
zonen: de één had als alcoholist alle familiebanden doorgesneden, 
een tweede was op zee overleden en de derde liet zijn vrouw in 
Engeland in diepe armoede leven terwijl hij zelf in Indië verbleef. 
Daarnaast was Williams oude dag doortrokken van de 
tegenvallende resultaten van zijn Javaanse suiker onderneming, 
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andere financiële debacles (zijn koffieplantages in Ceylon waren 
een fiasco) en het daarmee gepaard gaande verlies van status en de 
zo belangrijke familie-eer: ‘I have not much to make my old days 
happy: disappointments increase by the day. No man has worked 
harder and honester than myself,’ verzuchtte hij in 1855.65  

William Dennisons depressies en moeizame omgang met 
zijn familie zouden ook van invloed zijn op de overige familieleden 
en latere generaties. Joan Quarles van Ufford werd getekend door 
de Indische jaren van hard werken, strubbelingen met zijn 
schoonvader en financiële zorgen. Ook hij was geen gemakkelijk 
man. Hij had waarschijnlijk last van stemmingswisselingen en was 
niet in staat zijn kinderen liefdevol op te voeden. Joans karakter en 
dat van zijn schoonvader werkten door in hun nageslacht: Joans 
zoon Henry Jacob (1858-1930) verbrak alle banden met de 
Quarlessen en deed daarmee de eer van de familie geweld aan. 
Joans echtgenote Ann Amelia, die in 1858 haar zoontje van zes 
maanden moest verliezen, werd ook niet door iedereen als hartelijk 
beschouwd. Toen haar drie jaar oude nichtje een kopje uit haar 
handen liet vallen, strafte Ann Amelia haar met een oorveeg.66 

Familieleden en hun individuele geschiedenissen zouden het 
karakter van de familie tekenen. 

Invloed van de Indische ervaring op ‘thuis’  
Willem Quarles van Ufford, de oudere broer van Joan en Henri die 
in Nederland was gebleven, onderging net zo goed de invloed van 
de koloniale avonturen van zijn broers. Toen hij uiteindelijk in 
maart 1902 overleed, liet hij zijn enorme geliefde bibliotheek na aan 
de Universiteit van Amsterdam. Meer dan vijfhonderd boeken, 
voornamelijk handelend over koloniale onderwerpen, overspoelden 
de universiteitsbibliotheek twee jaar later.67 Het was een meer dan 
welkom geschenk: Amsterdam liep op het gebied van literatuur 
over de koloniën achter op de universiteitsbibliotheek van Leiden 
en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.68 De werken leken alle 
koloniale onderwerpen te omvatten: reisgidsen, catalogi van 
tentoonstellingen over Indië, de Aceh-oorlog, het drogen van koffie 
en cacao, de kolonisatie en financiële toestand van Suriname, 
alsmede Maleise spreekwoordenboekjes. Deze bibliotheek was het 
resultaat van een zestig jaar durende interesse in de Nederlandse 
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koloniën die rond 1844, ten tijde van Henri’s reis naar het Batak-
gebied, was ontstaan. 

Op die reis had Henri geschenken voor zijn oudste broer 
meegenomen waarvan Willem de boog uit Papua en de fascinerende 
Batak-hoorn op zijn studeerkamer zette. De exotische voorwerpen 
inspireerden Willem en zorgden ervoor dat de koloniën steeds in 
gedachten werden geroepen als hij in die kamer aan het werk was. 
Willems interesse in de koloniën zou nooit meer afnemen. Het 
verblijf van Henri en Joan, beiden voor verlof uit Nederlands-Indië 
in Nederland rond 1852 en 1853, gebruikte Willem om uit de eerste 
hand te vernemen over de toestand van de Indische kolonie. Ook als 
zij elkaar niet zagen en oceanen elkaar scheidden, bleven de drie 
broers contact met elkaar houden. De brieven, die van Willem vol 
vragen over Indië, die van Joan en Henri vol antwoorden, 
onderhielden de verbinding. De beschikbaarheid van deze twee 
informatiebronnen en de vriendschappen die Willem gesloten had 
met mensen ‘van zijn stand’ – kortom, de geografisch beweeglijke 
netwerken die Indië en Nederland in één analytisch kader (de 
imperial space) samenbrachten69 – vormden Willems ideeën en 
overtuigingen. Discoursen in zowel de kolonie als het moederland 
konden elkaar beïnvloeden dankzij de gecreëerde intensieve 
netwerken, zoals de uitwisseling van brieven en objecten tussen de 
broers Quarles van Ufford. Die netwerken drukten daarmee een 
stempel op de debatten in de imperial space.70 

 
Willems netwerken hadden hem naar het ministerie van Koloniën 
gebracht. Daar had namelijk sinds september 1854 de in Indië 
geboren Levinus W.Ch. Keuchenius (1822-1893) de leiding als 
secretaris-generaal. Keuchenius was een oude studievriend van 
Willem, die meteen na zijn studie in 1842 was teruggekeerd naar 
Nederlands-Indië en daar met Hermina A. Hoogeveen (1829-1878) 
was getrouwd. Hij ging met haar in 1854 weer terug naar Nederland 
om het op één na hoogste ambt bij het ministerie van Koloniën te 
gaan vervullen.71 Als secretaris-generaal zorgde hij ervoor dat 
gewaardeerde vrienden als Willem op het ministerie kwamen 
werken. Daar vond Willem aansluiting bij een groep met 
uitgesproken opvattingen over de kolonie. Zo maakte hij kennis met 
de uit Indië afkomstige ambitieuze, hervormingsgezinde liberale 
predikant Wolter baron van Hoëvell (1812-1879). Van Hoëvell had 
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in zijn Indische jaren fel tegen misstanden in de kolonie geageerd. 
Dat had hem in 1848 in zo’n conflict met de politieke autoriteiten 
gebracht dat er voor hem niets anders had opgezeten dan de kolonie 
te verlaten. Hij bleef echter politiek actief en stelde na zijn 
repatriëring als lid van de liberale oppositie in de Tweede Kamer 
misstanden aan de kaak.72 

Door andere vriendschappen werd Willems interesse in 
Indië eveneens aangewakkerd. Zo bracht de vriendschap met Pieter 
II baron Melvill van Carnbee (1816-1856), een beroemd zeeofficier, 
cartograaf en hydrograaf in Oost-Indië die net als de familie Quarles 
van Engelse adel was, hem in contact met de Duitse arts Philipp 
Franz von Siebold (1796-1866). Deze man was tussen 1822 en 1829 
in zowel Nederlands-Indië als Japan geweest en had vooral in Japan 
een omvangrijke collectie etnografica opgebouwd, die in 1838 door 
de Nederlandse staat werd aangekocht. Von Siebold zag zijn 
etnografische museum in Leiden – de oorsprong van het 
Rijksmuseum voor Volkskunde – als middel om Nederlanders meer 
kennis bij te brengen van de Nederlandse overzeese bezittingen, 
zodat ambtenaren in de koloniën efficiënter aan het werk zouden 
kunnen gaan en de burger in Nederland een beter idee kreeg van de 
aard en uitgestrektheid van het Nederlandse koninkrijk.73 Dit ideaal 
van een collectie als uitnodiging tot zelfreflectie door Nederlandse 
burgers over de plek van de Nederlandse natie in de wereld, kan 
Willem beïnvloed hebben in zijn latere interesse voor volkscultuur 
als nationale cultuur.74 

Willem gebruikte zijn eigen rubriek, de ‘Koloniale kroniek’, 
in het tijdschrift De Economist75 om in contact te komen met 
koloniale prominenten. Hij stuurde geregeld overdrukken en 
exemplaren van het tijdschrift naar mensen van wie hij verwachtte 
te kunnen profiteren van hun kennis.76 Het resultaat was een 
uitgebreid netwerk van personen die zich intensief bezighielden met 
de kolonies. De brieven en artikelen die dit netwerk bestendigden 
en die bewaard zijn gebleven in het archief van de ‘Koloniale 
kroniek’, reflecteerden dan ook de zich publiekelijk met de koloniën 
bezighoudende Nederlands-koloniale elite tussen 1850 en 1902. 
Deze elite bestond onder meer uit oud-gouverneurs-generaal als 
Duymaer van Twist (1809-1887) en Loudon (1824-1900), 
wetenschappers als Conradus Leemans (1809-1893) en P.J. Veth 
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(1814-1895), ambtenaren als S.C.J.W. van Musschenbroek (1827-
1883) en publicisten als C.Th. van Deventer (1857-1915).77 

Willem was geen terughoudende publicist. Hij stak zijn 
mening niet onder stoelen of banken in zijn eigen rubriek en in 
andere tijdschriften. Zelfs tot in Nederlands-Indië werden zijn 
bijdragen gelezen en werd erop gereageerd. Dat blijkt uit een boze 
reactie van de toenmalige president van De Nederlandsche Bank, 
Norbert P. van den Berg (1831-1917), op een artikel in de 
‘Koloniale kroniek’ waarin Willem zich scherp uitliet over bepaalde 
ingezetenen van Batavia.78 In de toon van zijn discours werd 
Willem sterk beïnvloed door zijn vrienden en vooral door Van 
Hoëvell. Met het toetreden van Van Hoëvell tot het Nederlandse 
parlement in 1848, in combinatie met de grondwetswijziging van 
dat jaar, was er voor het eerst sprake van parlementaire controle op 
het koloniale beleid. Daardoor kwam er een beweging op gang van 
grotere sociale bewogenheid met de kolonie.79 In de geschriften van 
Willem Quarles van Ufford kunnen we Van Hoëvells invloed 
terugvinden. Willem was ingenomen met de ontwikkelingen: ook 
hij was van mening dat koloniale kwesties besproken moesten 
worden ten overstaan van het hele land en dus in de 
volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer.80 Voorts pleitte hij, 
mede beïnvloed door zijn broers in Indië, voor vrije arbeid in plaats 
van de instandhouding van het Cultuurstelsel81 (hoewel hij geen 
directe tegenstander van het systeem was)82 en voor grotere sociale 
bemoeienis met Indië.83 Willem hekelde mensen die Indië 
uitsluitend als melkkoe beschouwden. Hij vond dat het Nederlands 
plicht was als ontwikkeld land om de Javanen (zijn observaties 
beperkten zich tot Java) verder te beschaven, ‘[daar] de Javaan toch 
zonder den minsten twijfel in vele opzigten nog een kind is in 
vergelijking van den Europeaan, in beschaving en ontwikkeling.’84 

Ook anderen lieten zo’n zelfde geluid horen, zelfs al eerder. 
Het voorbeeld bij uitstek is natuurlijk de al genoemde Eduard 
Douwes Dekker (1820-1887), voormalig Indisch ambtenaar en 
briljant schrijver. Hij liet zich voor zijn in 1860 verschenen Max 
Havelaar inspireren door zijn persoonlijke ervaringen, waaronder 
de gebeurtenissen die hem in Indië in de ellende hadden gestort, 
zoals in Padang toen Henri hem ontmoette. Met dit soort teksten 
haakten Douwes Dekker en Willem Quarles van Ufford aan bij de 
toen in Nederland in zwang rakende ‘sociale kwestie’. Voor het 
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eerst pleitten liberalen voor ingrijpen van de staat in bepaalde 
maatschappelijke problemen zoals het werk en loon van de arbeider. 
Later zouden deze sociaal-liberalen zich ook gaan richten op de 
opvoeding van de arbeiders en het aanleren van ‘beschaving’.85 

Hoewel in de Nederlandse geschiedschrijving nog niet vaak een 
duidelijke relatie is gelegd tussen deze ontwikkelingen in Nederland 
en die van enkele decennia later in de Nederlands-Indische kolonie, 
is dat door verschillende historici voor Groot-Brittannië al 
verschillende malen gedaan. Historici als Antoinette Burton, Ian 
Tyrell en Daniel T. Rodgers stellen dat de koloniën zelfs een 
‘sociaal laboratorium’ waren voor politieke en sociale 
hervormingsprojecten.86 Het voert te ver om hier de relatie tussen 
sociale hervormingen in Nederland en die in Indië uit te diepen, 
maar het moge duidelijk zijn dat de aanzet tot de beschavingsmissie 
in Nederlands-Indië reeds in de jaren 1860 in Nederland werd 
gegeven – beïnvloed door sociale discussies over Nederlandse 
arbeiders, maar mede aangewakkerd door oud-Indiëgangers.87 

Nog eenmaal mocht Henri het Nederlandse gezag in de Oost 
vestigen. In 1854 werd hij naar de Westerafdeling van Borneo 
gestuurd om op te treden tegen opium smokkelende Chinezen, die 
geen invoerrechten aan het Nederlandse gouvernement betaalden. 
Het was zijn laatste krijgsverrichting. Hij was toen al zo hoog in 
rang dat hij op 27 oktober 1854 benoemd werd tot adjudant van de 
ruim drie jaar daarvoor aangestelde gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië, A.J. Duymaer van Twist (1809-1887).  

Opkomst van het historisch bewustzijn en verzamelen 
Duymaer van Twist was de eerste gouverneur-generaal sinds tijden 
die besloot een dienstreis te maken door de buitengewesten om 
daarmee kennis te maken. De meeste gouverneurs-generaal maakten 
het zichzelf gemakkelijk en beperkten zich tot een dienstreis over 
Java. Van Twist keek verder dan Java: hij scheepte zich in 
september 1855 met een groot ambtelijk gevolg in om een reis te 
maken, via Sulawesi, naar de Molukken. In zijn gezelschap 
bevonden zich onder meer zijn adjudanten Henri Quarles van 
Ufford en Louis H.W.M. de Stuers (1830-1869), en de veelzijdige 
natuurwetenschapper Pieter Bleeker (1819-1878).88 

Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken 
heette het boekje dat Henri anoniem schreef over zijn reis: ‘Het was 
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geen pleiziertogtje, hetwelk de Opperlandvoogd ging maken – verre 
van dien.’89 Henri leefde in een tijd waarin de wereld om hem heen 
grote veranderingen onderging; stoommachines, stoomtreinen en -
schepen deden hun intrede. Mensen raakten steeds meer 
doordrongen van het idee dat levens, inclusief die van henzelf, 
historisch bepaald waren.90 Henri, omringd door machtige, politieke 
figuren en in contact met volkeren die in zijn optiek in de 
prehistorie leefden, werd zich sterk bewust van het feit dat hij 
midden in die creatie van de geschiedenis stond: het vormgeven van 
een kolonie in samenhang met zijn natie. Een gevoel van 
vervreemding en ontworteling zal hem tijdens zijn reizen zijn 
bekropen. De behoefte er grip op te krijgen, het verleden en heden 
te vangen, zijn ervaringen zodanig vast te leggen dat hij ze kon 
uitdragen naar belangstellenden in Nederland en in de kolonie, werd 
zo sterk dat hij anoniem een verslag schreef van de reis en souvenirs 
begon te verzamelen.91 Anoniem, misschien wel zodat zijn broer 
Willem het in het vooraanstaande tijdschrift De Gids zou willen 
recenseren en hij een groot publiek kon bereiken. Dat lukte.92 

Net als met de objecten en brieven voor zijn broer Willem, 
beïnvloedde Henri hiermee het beeld van Indië in Nederland. Voor 
zichzelf fungeerde zijn reisverslag op dezelfde wijze als de 
geurende kora kora’s (scheepjes) van kruidnagel die Duymaer van 
Twist kreeg van de hoofden op Ambon:93 geurend naar de 
Molukken, speciaal vervaardigd voor de gouverneur-generaal94 – en 
daarmee achteraf persoonlijke herinneringen oproepend aan een reis 
naar de Molukken in het najaar van 1855. 

In zijn reisverslag noteerde Henri nauwkeurig alle 
natuurschoon en culturele uitingen die hij tegenkwam. Hij wilde 
alles vastleggen zodat hij de indrukken, wanneer en waar hij dat 
maar wilde, in gedachten kon terugroepen. Vooral de 
vergankelijkheid, het besef midden in de geschiedenis te staan, 
wilde hij vastleggen. Zo fascineerden hem de prachtige stoffen van 
de slendangs (draagdoeken) van de vrouwen uit de Minahassa die, 
zo vermoedde hij, uit India afkomstig waren; waarschijnlijk 
probeerde hij er enkele te bemachtigen, want hij schreef dat de 
stoffen niet meer te krijgen waren – ‘althans hier niet’.95 Ook de 
mooie, zware zijden stoffen uit Saparua die al generaties lang 
binnen families werden bewaard, werden volgens hem niet meer 
gemaakt.96 Op Ambon bewonderde het hele gezelschap vol ontzag 
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de schelpenverzameling van Dirk S. Hoedt (1815-1893), de 
secretaris van het gouvernement van de Molukken. Niet alleen had 
Hoedt een verzameling vol bijzondere exemplaren en was deze 
volgens Henri compleet; ook was deze, in de traditie van de 
vroegmoderne rariteitenkabinetten, bijzonder elegant 
tentoongesteld. 

Het bezoek van de gouverneur-generaal en zijn gevolg aan 
zijn collectie moet voor Dirk Hoedt een hoogtepunt zijn geweest. 
Hoedt, die geboren en getogen op Ambon was,97 kan geïnspireerd 
geraakt zijn door zijn directe meerdere, de patricische Joan H. 
Tobias (1816-1882) uit Zwolle. Tobias verzamelde dieren, opgezet 
of levend, voor Nederlandse dierentuinen98 en voorzag al vóór 1852 
het Overijssels genootschap uit zijn geboortestad van voorwerpen, 
zoals een bamboekleedje van de ‘Alfoeren’99 uit Menado. Hoedt 
volgde zijn voorbeeld: vanaf 1862 verzamelde hij veel 
natuurhistorische voorwerpen voor het Natuurhistorisch Museum in 
Leiden. Dit deed hij in opdracht; hij kreeg er een maandelijkse 
toelage voor. Ook schonk hij dergelijke zaken aan de 
Natuurkundige Vereeniging in Batavia en aan ’s Lands Plantentuin 
in Buitenzorg.100 Het effect was dat hij hierdoor in contact bleef met 
zijn vaderland en daarmee een zekere status verkreeg. Net als Henri, 
die weliswaar niet in Indië was geboren, streefde Hoedt ernaar 
contact te blijven houden met het land dat bepalend was voor hun 
identiteit – opdat ze daar niet werden vergeten en sociaal aanzien 
zouden blijven genieten.  

 
Gouverneur-generaal Duymaer van Twist keerde met zijn vrouw en 
de geschenken, waaronder de kruidnagelscheepjes en waarschijnlijk 
ook een verzameling schelpen en opgezette vogels, uit de Molukken 
terug naar Java. Met deze tastbare souvenirs zorgde de elite van de 
Molukse eilanden ervoor dat zij niet vergeten zou worden door de 
gouverneur-generaal. De schelpen en opgezette vogels waren in een 
daarbij behorende mahoniehouten, open kast geplaatst. Het was een 
esthetisch pronkstuk, een lust voor het oog.101 

Net als met de objecten die Henri van zijn reizen meebracht, 
waren ook bij Duymaer van Twist de makers van de objecten naar 
de achtergrond verdreven. De lokale bevolking is altijd afwezig in 
koloniale verzamelingen. Of liever gezegd: zwijgend aanwezig. 
Tussen de regels door van de brieven en geschriften van Henri of 
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Willem zijn ze voor de goede verstaander aanwezig: zij zijn er als 
de ontmenselijkte vijand in oorlogen, ze zijn aanwezig in de vorm 
van de makers van de door Europeanen verzamelde objecten en in 
verstilde foto’s als de figuranten. De lokale bevolking was eerder 
passief object dan handelend subject in de levens van Nederlanders 
in de Oost. Dit ziet men gereflecteerd in de koloniale 
verzamelcultuur. Het zoölogisch genootschap Artis stelde in 
navolging van Linnaeus (1707-1778) dat de mens tot de top van het 
dierenrijk behoorde. Het bestuderen ‘van den graad van 
ontwikkeling der volken’102 stond hoog in het vaandel en daarvoor 
werden met name voorwerpen van niet-Europese volkeren gebruikt. 
Onder invloed van dit soort gedachten werden objecten, al dan niet 
met de bedoeling te functioneren als souvenirs of studiemateriaal, 
dan ook verzameld: ‘Met bewondering staart het oog op de door de 
Dajakkers vervaardigde weefsels (…) [die] een verbazingwekkende 
kunstvaardigheid [verraden], die (…) den Europeaan bijna 
beschaamd maakt.’103 

Zo was het ook voor mensen als Henri, Willem en Duymaer 
van Twist: zij suggereerden dat de Javaan, Molukker of Sumatraan 
voor hen enkel onderwerp van studie was en tegelijkertijd een 
individuloos randfiguur. Hun objecten werden toegeëigend en 
voorzien van een nieuwe betekenis: als wetenschappelijk bewijs van 
de ontwikkeling van de Sumatraan of Javaan, als persoonlijk 
souvenir, als oorlogstrofee of anderszins. Dit proces van in- en 
uitsluiting was de manier waarop de Europese elite haar koloniale 
wereld vormgaf, haar rol daarin verwoordde én legitimeerde. Het 
was de manier waarop zij zich handhaafde in de koloniale 
maatschappij. En dat terwijl er wel degelijk relaties en 
vriendschappen gesloten werden tussen Europeanen en de lokale 
bevolking. Men hoeft alleen maar te denken aan de vele lokale 
vrouwen waarmee Europese mannen het bed deelden. Een zekere 
sociale status bracht verschillende vriendschappen met zich mee: 
vriendschappen die wel en die niet geopenbaard konden worden.  

De Indische sociale wereld in de jaren 1850 
Henri liet zich op 1 februari 1858 ontslaan als adjudant van 
Duymaer van Twists opvolger, gouverneur-generaal Charles F. 
Pahud (1803-1873). Zijn broer Joan had hem bij verschillende 
gelegenheden aangespoord ook fortuin te maken als planter en 
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Henri’s lange verblijf op Sindang Laut in 1849 tot herstel van zijn 
gezondheid zal hem ongetwijfeld aan het denken hebben gezet. Joan 
en Ann Amelia hadden met de suiker onderneming van haar ouders 
uiteindelijk toch een klein fortuin verdiend. In ieder geval zoveel 
dat ze in 1860, na de dood van William Dennison in 1858 en de 
verkoop van de onderneming, plannen maakten om het volgende 
jaar te repatriëren en te gaan rentenieren.104 

Net als voor het echtpaar Dennison en voor Joan bleef ook 
voor Henri dat het ideaal: een leven als eigen baas op de 
onderneming om vervolgens als rijke, geslaagde planter terug te 
keren naar Nederland. In Ketandan, in de buurt van Klaten in 
Centraal-Java, kon Henri land huren om een indigo-onderneming te 
beginnen samen met een partner, een zekere Marten. Hoewel de 
onderneming goed rendeerde, vertrok Marten na enige tijd. Henri 
bleef alleen achter. Op dat moment krijgen we meer zicht op 
Henri’s karakter: hardwerkend, doortastend en energiek. Op een 
bewaard gebleven foto (overigens niet uit het bezit van de familie) 
zien we de administrateurswoning van Ketandan onder Henri’s 
opvolger: een groot huis, omzoomd door hoge palmen, met een 
lange voorgalerij waarop plantenpotten staan. Het grote erf voor het 
huis met een duiventil staat er verzorgd bij.105 (Zie afb. 1K) Het doet 
vermoeden dat dit het stenen huis was dat Henri jaren eerder voor 
zijn toekomstige echtgenote Netje had gebouwd. 

 Henri gaf zich ook bloot in de liefdesbrieven die hij schreef 
aan zijn verloofde (brieven waarop hij hartstochtelijk zijn lippen 
drukte) en in de brieven aan zijn broers over familiezaken en 
Indische aangelegenheden. We leren welke mensen belangrijk 
waren in Henri’s leven. Zo schreef hij aan zijn broer dat aan de 
wand van zijn woonkamer de portretten hingen van gouverneur-
generaal Duymaer van Twist en generaal Cochius, de held van de 
Java-oorlog van twintig jaar daarvoor, met daaronder de portretten 
van zijn nog in leven zijnde moeder en zijn in 1857 overleden 
vader.106 Het was Henri’s eerbetoon aan de mensen die in zijn leven 
bepalend waren geweest en zijn manier om uitdrukking te geven 
aan zijn verwantschap en familietrots. We zien via de brieven Henri 
rond 1860 in de brandende tropenzon zijn indigovelden, fabriek en 
magazijn inspecteren: barrevoets, een knoestige stok in de hand, en 
slechts gehuld in een kamerjas en met een klein Chinees hoedje op 
het hoofd.107 Hij was toen bijna veertig. Ketandan lag afgelegen: 
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ongeveer dertig kilometer verderop lag Surakarta (Solo), op zeker 
meer dan vijf uur rijden per paard. De relatief grote stad Semarang, 
waar Henri voor zaken nog wel eens heen moest, lag aan de kust, 
ruim 110 kilometer naar het noorden. 

 
Laten we proberen na te gaan in welke sociale wereld de beide 
broers, Henri op Ketandan in de buurt van Solo en Joan op Sindang 
Laut bij Cirebon, zich bewogen. Met wie gingen zij om, in welke 
kringen verkeerden ze? Niet alleen archiefmateriaal als persoonlijke 
brieven en getuigenverklaringen bij huwelijken, maar ook objecten 
geven zicht op de sociale wereld van de broers Quarles. Henri’s 
sociale wereld was vooral bevolkt door vrouwen. In december 1860 
bracht Willem Henri in een brief de groeten over van Maria 
Hoogeveen,108 de schoonzus van Willems goede vriend Keuchenius. 
Volgens Maria zou Henri haar het hof hebben gemaakt. Hoewel 
Henri zich er niets van herinnerde, stond hij ook niet helemaal in 
voor de betrouwbaarheid van zijn geheugen: ‘of misschien is het 
mij zulks ontschoten’.109 Henri had een grote liefde voor vrouwen. 

Het feit dat Henri de groeten kreeg van een dame die hij ooit 
het hof had gemaakt en die nu getrouwd was met de beste vriend 
van zijn broer Willem, doet al vermoeden hoe overzichtelijk de 
samenleving was waar Henri en Joan en dus ook Willem in Holland 
in leefden. Ook toont dit kleine detail aan hoe verbonden de 
koloniale elite op verschillende geografische plaatsen, in dit geval 
in Indië en in Nederland, met elkaar was. De overzichtelijkheid van 
de Europese bovenlaag en de grote mate van verwevenheid van de 
verschillende families worden duidelijk door een kostbare, zilveren 
schaal uit 1855.110  

Op die schaal staan 51 namen gegraveerd, waaronder die 
van Joan, zijn schoonvader Dennison en zwager Hecking 
Colenbrander, en de joodse Lodewijk A. Saportas (ca.1832-1867), 
met een opdracht aan de afzwaaiende resident van Cirebon. Dit was 
de in Dokkum geboren Tjalling Ament (1801-1870). Ament had zijn 
carrière en fortuin voornamelijk te danken aan zijn huwelijk met de 
half-Javaanse Dina Cornelia van Riemsdijk (1807-1877), de 
erfgename van het enorme landgoed Tandjong-Oost. Ament was 
niet de enige die op deze wijze aan zijn sociale positie was 
gekomen: ook de broers Burgemeestre die hun naam in de schaal 
hadden laten graveren, hadden hun positie te danken aan hun 
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grootvader en vader. Hun grootvader was als militair gelegerd 
geweest in de Vorstenlanden, maar trouwde nooit: kinderen kreeg 
hij bij Javaanse en Chinese vrouwen. Hun vader trouwde met de 
half-Javaanse Eva en werd planter. 

De Europese samenleving van de Vorstenlanden had dan 
ook haar wortels in de achttiende-eeuwse garnizoenen van 
Yogyakarta en Solo en de relaties van Europese militairen met 
lokale of Euraziatische vrouwen. Aangezien in Europa geboren 
mannen vaak eerder stierven dan hun in Indië geboren vrouwen, 
werden de vrouwen rijker en wonnen zij aanzien. Op deze manier, 
dus via de vrouwelijke lijn, werden macht, netwerken en vermogen 
verworven.111 Voor mannelijke nieuwkomers in Indië die zich 
maatschappelijk wilden ontwikkelen, was het dan ook het meest 
profijtelijk om te trouwen met vrouwen uit de al langer gevestigde 
families, zoals Dennison dat door zijn huwelijk met Anthonia 
Mooyaart ook had gedaan. In de loop van de achttiende en 
negentiende eeuw waren zo in de Vorstenlanden families ontstaan 
die vooral als landhuurders zeer welvarend waren. Dat waren 
families als de familie Dorrepaal, Wieseman, Dom, Weijnschenk en 
Dezentjé. Zij bezaten vaak grote landerijen die door de Centraal-
Javaanse vorsten aan hen in leen toegekend waren.112 Goede relaties 
met deze vorsten werden onderhouden door huwelijken met 
vrouwen uit de vorstelijke families waardoor het landbezit nog 
uitgebreid kon worden. 

Door de beperktheid van de gemeenschap waren deze 
families op hun beurt nauw met elkaar verweven. De 
ondernemingen bleven dan ook lange tijd in familiehanden en 
werden beheerd op Javaans-landsheerlijke wijze met een vleugje 
Europa.113 Men liep in wijde broeken of in sarong en kabaya, at 
half-Europees, half-Javaans, schonk champagne en jenever, hield er 
inwonende bedienden op na en vond het mandiën heel gewoon.114 
Pas aan het eind van de negentiende, begin van de twintigste eeuw 
zouden sarong en kabaya verdwijnen en kwam de nadruk meer op 
een Europese levensstijl te liggen. Europese culturele kenmerken 
werden toen statusbepalend.115 

Joan Quarles van Ufford was overigens niet de enige 
jonkheer wiens naam op de zilveren schaal prijkte: ook de naam van 
de Groningse jonkheer Johan Frans Hora Siccama (1799-1867) staat 
erop. Daarnaast hadden lokale Javaanse bestuurders (veelal ook van 
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adel) hun naam in de schaal laten graveren. De exclusieve schaal 
fungeerde als spiegel van de Cirebonse toplaag: wie zijn naam er 
niet bij mocht laten zetten, hoorde niet tot de Cirebonse top van 
1855. Deze verwevenheid van de families werd verder bevestigd 
door de huwelijksregisters uit Cirebon.116 Deze documenten 
bestuderend, zien we Joan Quarles van Ufford ettelijke keren 
optreden als getuige bij vrienden, familie en kennissen. Zo 
getuigden de bevriende planters117 Joan en Lodewijk Saportas in 
1858 bij het huwelijk van hun gezamenlijke vriend, de officier van 
gezondheid en latere suikerfabrikant118 Benjamin Feist (1812?-
1871).119 Joan en Saportas waren in 1860 wederom samen getuigen 
bij het huwelijk van Benjamin Feists dochter uit zijn eerdere relatie 
met de Javaanse Kasima.120 Ook was Joan na Feists overlijden 
mede-executeur van zijn nalatenschap.121 Bij het huwelijk van Joans 
schoonzuster Anthonia Th. Dennison (1827-1898) met de eigenaar 
van suikerfabriek Cigobang, Hendrik Th.L. Hecking Colenbrander 
(1817-1889), getuigde Joan samen met Johan A. Caspersz (?-?), de 
controleur van de landelijke inkomsten en cultures die op Joans 
ondernemingsgronden woonde.122 Aan Ernst Bédier (1811-1873), 
wiens familie uit het koloniale Franse Réunion kwam, leende Joan 
geld uit.123 Bij het huwelijk van Bédiers dochter getuigde Joan 
samen met zijn zwager Hecking Colenbrander.124 

Bédier had net als Dorrepaal en Joseph van Maanen (1817-
1882) een handelshuis in Semarang waarmee Joan Quarles van 
Ufford veel zaken deed. Joans contacten beperkten zich niet tot 
Bédier: hij had tevens een goede verstandhouding met Joseph van 
Maanen, firmant van het handelshuis J. van Maanen & Co te 
Semarang en eigenaar van tabaksonderneming Parawangom. Van 
Maanen was sinds 1828 getrouwd met een vrouw die geboren was 
in Berbice,125 het gebied ten westen van Suriname dat tot 1814 
Nederlands bezit was. Met de beroemde Vorstenlandse bankier en 
commissionair G.L. Dorrepaal deed Joans broer Henri weer veel 
zaken.126 De netwerken van Joan en Henri omsloten derhalve de 
Nederlandse koloniën van zowel de Oost als de West en betroffen 
personen uit de gehele politiek-economische elite van Noordoost- 
en Centraal-Java rond 1850. 

 
Terwijl in Nederland, zeker in de kringen waartoe Henri behoorde, 
het leven werd beheerst door standsbesef en loyaliteit aan de 
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familie, was dat in de kolonie minder vanzelfsprekend. Familie was 
minder vaak aanwezig en als die er wel was, woonde die vaak 
honderden kilometers verderop. Familie was in Indië wel 
belangrijk, maar met name het beroep van de kostwinner en de band 
die iemand had met Europa (daarover zo meer) waren bepalend 
voor de sociale status. Huidskleur of financieel vermogen deden er 
minder toe. Zo verhaalde literator Rob Nieuwenhuys over een bal 
bij de gouverneur-generaal waar de Euraziatische generaalsvrouw 
samen met de volkse, Amsterdamse echtgenote van de algemeen 
secretaris neerkeken op een baronesse of freule die met een 
‘luitenantje’ was getrouwd.127 

Toch werd in Indië, net als in Nederland, veel tijd en energie 
gestoken in het onderhouden en vergroten van het sociaal kapitaal. 
Hoewel oceanen en een wereld van verschil hen scheidden, had 
Henri’s adellijke familie bepaalde verwachtingen van hem. Die 
klonken door in de brieven die Henri en zijn oudste broer en 
daarmee stamhouder Willem Quarles van Ufford aan elkaar 
schreven. Trouwen met een meisje van zijn stand was een van die 
verwachtingen. Huwelijken werkten immers regulerend128 en waren 
een manier om het sociale kapitaal te vergroten en om te zetten in 
symbolisch kapitaal, dat wil zeggen in kapitaal dat erkend en als 
prestigieus werd beschouwd door de buitenwereld. Trouwen met 
iemand van je eigen stand was als erfgenaam dé manier om de 
goede naam en status van de adellijke familie Quarles voort te 
zetten. Zo was het huwelijk een kernaspect van de sociale identiteit 
en respectabiliteit.129 

Voor Henri betekende dit in de praktijk dat zijn 
mogelijkheden in Indië klein waren, terwijl de druk van zijn 
adellijke familie op hem toenam. Henri had weliswaar een grote 
kring van vrouwen om zich heen verzameld, met wie hij wel eens 
had geflirt of een relatie had gehad. Het was steeds op niets 
uitgelopen, omdat deze vrouwen niet tot ‘zijn’ stand behoorden of 
niet zouden kunnen aarden op een onderneming. Maar Henri bleek 
een pragmatisch mens te zijn. 

 Op bezoek in Semarang bij het gezin van Charles S. van 
Heekeren (1825-1895), die waarschijnlijk zijn zaken als 
commissionair en bankier behartigde, ontmoette hij begin 1860 hun 
amper zeventienjarige pleegdochter Anne Madeleine ‘Netje’ 
Scheltema. Netje was geboren in Amsterdam in 1843 en als kind 
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met haar ouders voor haar twaalfde jaar naar Indië gekomen. Haar 
vader was ‘tokohouder’ en makelaar bij de Nederlandsche Handel-
Maatschappij geweest, terwijl haar grootouders een winkel op de 
Nieuwendijk in Amsterdam hadden gehad. Ze stamde dus uit een 
familie van middenstanders die niet onvermogend waren: Netjes 
ouders waren namelijk in staat geweest hun twee zonen naar 
Nederland te sturen voor hun opvoeding. Een reeds lang gevestigde 
familie in Indië en van adel was de familie Scheltema echter niet. 
De tragedie van deze familie was er één zoals er vele zijn geweest 
in Nederlands-Indië. Terwijl de zonen Scheltema voor hun 
opvoeding in Nederland verbleven, overleden de ouders kort achter 
elkaar in Indië. Netje, haar zusje Suze, haar beide broers Evert en 
Hendrik en haar jongste, geestelijk gehandicapte zusje bleven na het 
overlijden van de ouders alleen achter. Henri zag in dit weesmeisje 
de ideale echtgenote voor op zijn onderneming en verloofde zich in 
1860 met haar. 
 
Door het lezen van de liefdesbrieven van Henri en Netje leren wij 
hen enigszins kennen:  

 
‘Eén ding moet ik U echter verzoeken, mijn lieve beste 
Netje, – schrijf mij niet zulke keurige nette briefjes, dat is 
goed voor ooms, tantes of grootouders, of althans verwacht 
dit niet van mij, want indien gij mij thans zag schrijven en 
mijn pen over het papier vliegen, dan kan ik niet zeer keurig 
op mijn schrift zijn, want mijn gedachten vallen als het ware 
uit de pen en ik zal mij ook niet vermoeyen om naar 
woorden of stijl te zoeken; mijn lieve Netje moet mij kennen 
juist zoo als ik ben.’130 

 
Twee keer per week schreven ze elkaar, hij op Ketandan, zij in 
Semarang, uitgebreide brieven waarin beiden hun wensen en 
verlangens in het leven uitten. Hoewel hun verbintenis alle 
kenmerken van een verstandshuwelijk bezat (Netje als arme wees 
zonder verdere familie en Henri als oudere vrijgezel op een 
afgelegen onderneming die onder druk van zijn familie geacht werd 
te trouwen), vertellen de brieven een ander verhaal. Uit de brieven 
spreekt oprechte affectie, verbonden met ieders eigen wensen en 
verwachtingen van het leven. Dit bundeltje brieven, zorgvuldig 
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bewaard door opeenvolgende generaties Quarlessen, geeft een uniek 
beeld van intimiteit en huiselijkheid in het negentiende-eeuwse 
Java. Individuele emoties werden na ongeveer 1815 steeds vaker 
geuit. Achter de negentiende-eeuwse façade van de hogere burgerij 
met haar nadruk op zelfbeheersing, controle over het lichaam en 
fatsoen,131 waren de brieven van Henri en Netje tamelijk expliciet, 
juist omdat ze in de sociaal vrijere kolonie en in de geborgenheid 
van de privésfeer waren geschreven.132 

Voor Henri, als vrijgezel, had de Indische kolonie grote 
verleidingen gekend.133 Het tijdelijke comfort, zonder verdere 
verplichtingen, dat exotische lokale vrouwen hem boden, zal hij van 
harte hebben aangenomen. Achter zijn hoffelijke voorkomen van 
een negentiende-eeuwse adellijke opvoeding en bijbehorende 
waarden, ging een man met dwingende behoeftes schuil. Over seks 
sprak een negentiende-eeuws fatsoenlijk man weliswaar niet, maar 
historicus Peter Gay toonde aan dat er in deze eeuw meer 
sensualiteit was dan gedacht en dat er bovendien ook van genoten 
werd. Dit zal onder Europese mannen in de kolonie, met haar 
lossere zeden en gewoontes, nog meer het geval zijn geweest dan in 
West-Europa. Tegelijkertijd was ieders handel en wandel, het is al 
eens gezegd, bijzonder openbaar. Henri’s brieven en Netjes reacties 
op zijn reputatie tonen die sensualiteit haarfijn aan.  

Henri uitte zich vrijelijk in zijn hartstochtelijke brieven aan 
Netje: ‘Kan ik het maar weer eens van haar [Netjes] eigen lippen 
hooren en die met een zalig gevoel aan de mijne drukken!’134 En: 
‘Ik zie mijne kleine Net reeds glimlachen en gevoel een kleine 
behoefte haar op dit oogenblik één klein zoentje op dat mondje te 
geven, maar ook niet meer dan één.’135 Netje leek Henri’s 
enthousiasme voor haar wat te temperen; misschien beschaamde die 
expliciete voortvarendheid van Henri haar. Ze was tenslotte jonger 
dan hij en een vrouw voor wie het de grootste zonde was haar 
eerbaarheid te verliezen. Netje was afkerig van zoenen en zo ook 
van de inktvlekken in zijn brieven: ‘een inktvlek beteekent een 
zoen’ op papier voor ‘mijn kleine Netje’.136 

Uit Netjes brieven blijkt Henri’s amoureuze verleden en 
voorliefde voor alle soorten vrouwen. Netje verweet Henri dikwijls 
– het verwijt meestal in de vorm van een grap gegoten, maar 
waarschijnlijk niet zonder een kern van waarheid – ook nog steeds 
aan andere vrouwen te denken: ‘Die lieve popjes van 16 jaar, waar 



1850 - ‘Noblesse oblige’, ook in de koloniën. Drie generaties Quarles van Ufford 

 74 

gij zoo intiem mede waart en nog gedurig om schijnt te denken, 
zouden meer in staat zijn om mijne jalousie op te wekken. Hebt gij 
haar heusch nooit op de proef gesteld?’137 En: ‘zijt [gij] misschien 
bij de familie van der Linden [sic] geweest, waar gij welligt weer 
Solosche schoonen hebt aangetroffen? Kom, biecht eens op, lieve 
Henrij! Ik denk nog wel eens aan de belles van het eiland Saparoea, 
op hunne slofjes of bloote voetjes de quadrille Tirem dansende.’138 

Netje refereerde aan de meisjes van de belangrijke families van 
Saparua die ter gelegenheid van de komst van de gouverneur-
generaal in 1856 voor het gezelschap hadden gedanst. Henri was er 
als adjudant van de gouverneur-generaal bij aanwezig geweest en 
volkomen betoverd geraakt door de meisjes. Hij had in het verslag 
van deze reis geschreven: ‘[Ik zal] gul weg bekennen, dat mijne 
attentie in die oogenblikken meer gevestigd was op de wezenlijk 
lieve gezigtjes (…) dan wel op de kleeding en de soort van dansen 
die zij ons vertoonden.’139 

De vrouwen die Henri charmeerden lijken zowel Europese 
als lokale vrouwen te zijn. Henri zelf velde in zijn geschriften geen 
waardeoordeel over deze laatste groep vrouwen. We kunnen 
vermoeden dat de mooie jonge vrouwen uit Saparua lokale vrouwen 
waren, omdat ze op blote voeten liepen. De racistische en 
paternalistische veroordelingen die door zo veel Europeanen in 
geschriften over lokale vrouwen werden geuit, waren van latere 
datum. Maar ondanks zijn liefde voor alle ‘soorten’ vrouwen kon 
Henri zich geen huwelijk indenken met een lokale vrouw. Hiermee 
distantieerde hij zich van de koloniale cultuur en bleef hij zijn 
adellijke opvoeding en normen trouw. Vooruitstrevend leek hij wel 
te zijn in zijn opvatting van de Europese vrouw als gelijkwaardige 
gesprekspartner. De verwachtingen die zijn familie had wat betreft 
zijn partnerkeuze kon hij echter, door lokale, Indische 
omstandigheden, niet waarmaken. Uiteindelijk trouwde hij toch een 
meisje onder zijn stand. 

 
‘Ik kan mij nimmer met het idée vereenigen dat men zijn 
vrouw beschouwt meer als een lief voorwerp dat men alleen 
moet doorlotteren [sic; waarschijnlijk wordt hier bedoeld: 
onverstandige en/of onbeduidende praat laten uitslaan, CD] 
zonder immer met haar over iets wezenlijks te spreken, en 
toch heb ik meermalen dergelijke huwelijken van nabij 
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gezien. Maar kan men op zoodanige wijze wel wezenlijk 
gelukkig zijn? (…) Hoe menigmaal heb ik niet gezien dat 
een Europeaan van beschaafde manieren en opvoeding die 
met een inlandsch meisje of zoogenaamd lippertje huwde, 
en die haar dan later bijna slechts beschouwde als 
huishoudster die bijv. lekkere frikadel of iets van dien aard 
kon maken, doch nimmer eenig redelijk of verstandig woord 
met haar sprak. Neen mijn lieve beste Netje, ik beschouw 
het huwelijk uit een geheel ander standpunt.’140 

 
Netje was een vrouw van haar tijd die de nieuwste westerse 
idealen141 nastreefde: zij als toegewijde huisvrouw en moeder thuis 
voor de kinderen, die haar echtgenoot na het werk thuis 
verwelkomde met een ‘grogje’ (ze was als de dood dat ze dat ooit 
zou vergeten: ‘ik sidder bij de gedachte daaraan’). ‘O wat een 
genot,’ verzuchtte ze bij de gedachte aan dat huiselijke genoegen. 
Vond Henri ook niet dat ‘het geluk niet buitenshuis, maar in den 
huiselijken kring te vinden is?’142 Het huishouden en huiselijkheid 
kwamen centraal te staan in het leven van een echtpaar. Zo schreef 
Netje aan Henri:  

 
‘Ik heb het vaste voornemen, geloof mij, lieve vriend! om 
alles voor U te wezen (….). Het vooruitzigt van spoedig Uw 
vrouwtje te zullen zijn, U nimmer dan voor eenige uurtjes te 
moeten missen en voor U te zorgen zooveel ik kan wanneer 
gij onlekker zijt of ziek, U op te beuren en pijn te 
verzachten, ziet, dat vooruitzigt, dat zoo spoedig 
verwezenlijkt wordt, doet mij innig genoegen.’143 

 
Als gevolg van dit huiselijkheidsideaal onder de Nederlandse 
hogere burgerij en adel en door het besef midden in de geschiedenis 
te staan, begonnen families hun identiteit te cultiveren.144 Netje 
vond het hierdoor van belang haar herinneringen aan haar familie, 
de periode dat het hele gezin Scheltema bij elkaar was en het 
toonbeeld vormde van harmonieuze huiselijkheid, vast te leggen in 
brieven. Netje schreef aan haar broer Hendrik Scheltema in Holland 
het volgende:  
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‘Hebt gij U in Uwe stille uurtjes wel eens voor den geest 
geroepen het verledene met al zijne genoegelijke, maar ook 
somtijds weemoedige herinneringen. Ik deed het zóóeven: 
het is namelijk een zeer regenachtige Westmoessons avond 
[sic], die mij herinnerde hoe wij een tiental jaren geleden in 
de ruime achtergaanderij van het (…) huis bij elkander 
zaten. (…) Menigmalen voorzeker rustte de blik onzer lieve 
thans ontwijfelbaar gelukkige Ouders, met welgevallen op 
ons, terwijl zij geenszins vermoeden konden dat het toen 
weldra op handen zijnde vertrek des jongens, als het ware 
den aanvang zoude zijn van eene landurige [sic] scheiding, 
dat zij hunne zoons nimmer zouden weêrzien op deze aarde 
namelijk dat er lange jaren (… ) zouden verloopen eer het 
viertal weêr bij een zoude zijn.’145 

 
Het ideaal van deze harmonieuze huiselijkheid zou, zoals 
opgemerkt, wreed verstoord worden door de Indische gewoonte van 
het wegzenden van de zonen in het gezin en niet veel later door het 
overlijden van beide ouders. De periode dat het gezin nog bij elkaar 
was, werd voor de op huiselijkheid gerichte Netje later een periode 
die ze koesterde. Het was daarbij ook de enige tijd in haar leven 
waaraan ze bij haar broer Hendrik kon refereren als een 
gezamenlijke, dierbare herinnering die invulling gaf aan hun 
familieverwantschap. Voor het overige waren ze zo goed als 
vreemden. 
 Familie was niet alleen erg belangrijk, maar met familie in 
Nederland konden mensen in Indië ook aantonen hoezeer zij nog 
verbonden waren met Europa, hetgeen steeds meer een teken van 
sociale status werd. Netje onderhield het contact met haar 
overgebleven familie dan ook zorgvuldig en zorgde ervoor dat de 
nagedachtenis aan hun ouders en hun familienaam niet bezoedeld 
zou raken. Netje was zo op jonge leeftijd al wat ze in de sociologie 
een ‘kin keeper’ noemen: een prominente vrouw in de familie die 
ervoor zorgt dat tradities behouden blijven en de familie-identiteit 
bewaard wordt, zodat de familieleden met elkaar verbonden 
blijven.146 Zo spoorde ze haar zusje aan zich bij haar pleegfamilie 
goed te gedragen en zo haar ‘dankbaarheid te betoonen en aldus 
papas [sic] wenschen na te komen.’147 Suze moest voorts hun vader 
nooit vergeten: ‘Vergeet hem toch vooral nooit, die beste papa.’148 
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En Netje maakte in 1864 geld dat zij nog had uitstaan bij de 
Weeskamer over naar haar broer Hendrik. Hoewel ze Hendrik op 
dat moment al jaren niet had gezien, wilde ze dat hij als 
meerderjarige een goede start in het leven kon maken.149 

 Door het schrijven van brieven vol herinneringen creëerde 
Netje haar eigen familiegeschiedenis en droeg ze bij aan de familie-
identiteit.150 De brieven en de in die tijd gemaakte afschriften 
werden sindsdien zorgvuldig bewaard in het archief van de familie 
Quarles van Ufford; zo werden ze onderdeel van de familie-erfenis 
van zowel de familie Quarles van Ufford als Scheltema. 
 
Niet alleen brieven, maar ook voorwerpen, geschenken, werden 
door Henri en Netje ingezet om de herinnering aan de ander levend 
te houden, de relatie te bestendigen en, toen het stel nog verloofd 
was, de hartstocht op te wekken. Ze woonden ruim honderd 
kilometer, meer dan anderhalve dagreis te paard, uit elkaar. Henri 
had over het algemeen zijn handen vol aan het werk op de 
onderneming en kon dus niet zomaar naar Semarang afreizen. Ze 
zagen elkaar dus zelden. 
 Netje gebruikte die zomer van 1860 een stel blauwe 
schaaltjes die Henri bij zijn laatste bezoek aan Semarang vergeten 
was mee te nemen, om hem vanuit de binnenlanden van Centraal-
Java naar de kust te lokken: ‘Kom toch maar dus spoedig, mijn 
beste, en kwijt U van de pligten die gij voor de wereld vervullen 
moet om Uw meisje weder eens te gaan bezoeken, aan te teekenen 
en blauwe schaaltjes te komen halen, drie zeer gewigtige redenen 
voorwaar om het te doen.’151 Toen die zomer de kans zich voordeed 
de schaaltjes aan iemand mee te geven die ze dan bij haar geliefde 
zou bezorgen, vergat ze de schaaltjes (expres?). Henri schonk zijn 
Netje een ‘papeterie doos’, een doos voor papier en ander 
schrijfmateriaal, die hij van zijn oudste broer Willem uit Nederland 
opgestuurd had gekregen.152 Later kocht Henri in Semarang ‘dat 
mooije étui’153 voor haar. De geschenken van Henri aan Netje 
moesten ervoor zorgen dat Netje steeds aan haar geliefde zou 
denken, waardoor haar liefde voor hem in stand zou blijven. Henri 
schreef haar: ‘Doch adieu beste Engel, denk nu en dan eens lief aan 
den landheer van Ketandan die U zoo hartelijk bemint.’154 En dat 
werkte: ‘Uwe lieve souvenirs, mijn beste,’ schreef Netje, ‘brengen 
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mij immer in een regt opgewekte stemming. Als ik ze zie, dan zeg 
ik bij mijzelve wat heeft Henrij toch smaak.’155 

Henri had met voorwerpen al eens eerder een relatie 
onderhouden: zo was hij ooit naar eigen zeggen ‘nog al intiem’ met 
een zestienjarig meisje. Met haar bleef hij in contact door het over 
en weer uitlenen van elkaars boeken.156 Henri’s moeder behield op 
dezelfde manier, naast het schrijven van brieven, de relatie met haar 
‘Indische kinderen’.157 Ze stuurde een paar keer per jaar een kist vol 
zaken naar Indië.158 Dit soort zendingen vormde altijd een 
hoogtepunt in het Indische leven: het onderbrak de eentonigheid en 
gaf de illusie fysiek contact te hebben met Nederland. Door een 
kist, ruim drie maanden eerder in Nederland ingepakt door familie, 
volgestopt met Nederlandse en persoonlijke voorwerpen en 
gestuurd naar de kolonie, kwam het vaderland weer even heel 
dichtbij. Het is dan ook interessant dat Henri zich verheugde op het 
uitpakken van die Nederlandse kisten samen met Netje, met het idee 
dat zijn moeder nu ook Netje het een en ander zou sturen. Een 
simpele gebeurtenis als het uitpakken van een kist werd nu een 
handeling met een diep symbolische waarde: hiermee liet Henri 
Netje toetreden tot zijn familie. 
 
Het stel verbleef echter niet lang op hun roze wolk. Willem, als 
oudste zoon en na het overlijden van vader Pierre Philippe in 1857 
ook de stamhouder van de familie, ageerde fel tegen Henri’s 
huwelijksplannen. Huwelijken moesten vanuit het gebruikelijke 
gezichtspunt van de Nederlandse elite vooral het sociale kapitaal 
bestendigen, de familiestatus versterken en het financieel vermogen 
vergroten. Het huwelijk van de oude vrijgezel Henri met het jonge 
weesmeisje voldeed aan geen van die eisen. 
 Henri begreep de kritiek heel goed. Hij verdedigde zijn 
partnerkeuze door te betogen dat hij simpelweg niet de tijd en het 
geld kon vrijmaken om geregeld naar Surabaya of Batavia af te 
reizen om daar feesten en recepties af te lopen op zoek naar dames 
die wat betreft stand en leeftijd beter bij hem pasten. Bovendien, zo 
wierp hij tegen, voelden de bekoorlijke Bataviase dames ‘de grande 
monde’ zich als een vis in het water in het sociale leven van de 
hoofdstad, maar zouden ze volledig wegkwijnen op de afgelegen 
onderneming in Centraal-Java waardoor zij hun taken als huisvrouw 
niet zouden kunnen vervullen. ‘Op zoodanige wijze had ik het idée 
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van trouwen wel voorgoed vaarwel kunnen zeggen.’159 En: ‘Nog 
eens, wanneer ik dat alles had moeten berekenen en daarnaar had 
moeten wachten, dan was ik bepaald ongetrouwd gebleven, had uit 
noodzakelijkheid een huishoudster moeten nemen om niet al te zeer 
door de huisbedienden bestolen te worden.’160 En een huishoudster 
(een nyai) (en dat wist iedereen van de familie door de brieven van 
Henri en Joan en de berichtgeving in de kranten) was vrijwel altijd 
ook de minnares van de heer des huizes. Door het openlijk te 
benoemen speelde Henri met de dubbele moraal: iedereen, ook in 
Nederland, wist dat het in de vrijere cultuur van de kolonie 
gebeurde, maar het was niet fatsoenlijk om het er frank en vrij over 
te hebben.  

Opvattingen over wat respectabel was, werden dan ook 
gevormd door de stroom van mensen en ideeën tussen de kolonie en 
het moederland en aangepast aan de situatie ter plekke. De 
standsbewuste familie in Nederland zal een huishoudster als 
levensgezel onmiddellijk hebben afgewezen en de frase in de brief 
lijkt dan ook een regelrecht dreigement aan Henri’s altijd kritische 
broer Willem te zijn. Netje was als partner in Henri’s optiek perfect: 
‘een lieve trouwe vrouwelijke compagnon’.161 Voor Netje, zonder 
familie, status en inkomen, was Henri een garantie voor de 
toekomst. Henri’s argumenten voor zijn keuze voor Netje maakten 
geen indruk op Willem. Wellicht kwam dat ook, omdat Willem jaren 
eerder via zijn vriend Van Hoëvell en diens Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indië in een onaangename discussie was beland met 
Netje Scheltema’s achterneef.162 Deze achterneef lijkt minder verre 
familie dan de benaming ‘achter-’ suggereert. Netje beschouwde 
hem namelijk als haar ‘neef’ (zo noemde ze hem ook) en had nauw 
contact met hem.163 Verwantschapsbanden in Indië namen, bij 
gebrek aan meer en nauwere familie, al snel de vorm aan van 
warme familierelaties.164 

 De discussie van Henri met zijn oudste broer liep nog hoger 
op toen Willem aankondigde Java te gaan bezoeken. In het najaar 
van 1860 was Henri derhalve genoodzaakt het conflict met zijn 
Nederlandse familie op te biechten aan Netje, die begripvol 
reageerde.165 Ondanks de tegenstand van zijn broer zette Henri het 
huwelijk door: op 2 december 1860 trouwde hij met Netje in 
Semarang. Willem bleef van zijn afkeuring blijk geven. Omdat hij 
van plan was begin 1861 zijn broer Henri op de onderneming met 
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een bezoek te vereren, schreef hij aan Henri dat hij vreesde dat 
Netje als ‘burgermeisje’ niet aan zijn verwachtingen zou voldoen en 
dat hij door haar een hoogst onaangenaam verblijf op Ketandan zou 
hebben. 
 Voor Henri was de maat vol. Hij nam afstand van alle 
adellijke principes en reageerde op 4 januari met een boze brief 
waarin hij Willem met zijn ‘ultra aristocratische idées’166 aanried 
dan maar niet naar Ketandan af te reizen: ‘ten einde U te vrijwaren 
van elke mogelijke deceptie, daar ik ten volle bewust ben dat het 
Uw hoog adelijk [sic] gevoel al te zeer zou pijnigen wanneer gij 
toch welstandshalve aan Uw broeders vrouw de burgerlijke 
beleefdheid zoudt moeten bewijzen.’167 Henri prees zich gelukkig 
dat hij Willems brief ontving op het moment dat Netje er niet was, 
want het was tenslotte de gewoonte om brieven uit Nederland 
hardop voor te lezen aan huisgenoten. En, hoewel Netje dan niet 
van adellijke afkomst was, had zij toch een ‘fijn gevoel’.168 Verder 
merkte Henri tegen Willem fijntjes op dat vrijwel alles wat hij hier 
op Java deed, wel tegen de borst van zijn beschaafde broer zou 
stuiten. Zo had hij op een feest bij de resident thuis tot wel twee 
keer toe met zijn beoogde echtgenote Netje gedanst: ‘een 
hoofdcrime (…) in de haute volée – maar... hoe wil een ruwe 
zeeman of een indigoboer ook al die fijne etiquetten kennen?’169 

Netje had door haar eigen standsbewustzijn begrip voor de 
reacties van de familie Quarles. Eerder schreef zij Henri sussend: 
‘Dat zij, gelijk de meest oud-adellijke familiën, gewenscht hadden 
dat gij iemand zoudt gekozen hebben die tot een meer 
aristocratische familie behoorde heeft mij geenzints bevreemd.’170 

Ook haar eigen familie stond negatief tegenover het voorgenomen 
huwelijk. Netjes broer veroordeelde Henri’s adellijke familie 
scherp. Zijn heftige reactie had waarschijnlijk ook te maken met de 
manier waarop hij met zijn standsbewustzijn in het leven stond: hij 
was zich zijn hele leven bewust van zijn sociaal zwakke positie en 
daardoor jaloers op iedereen die wel succesvol in het leven was.171 

Hoewel Netjes broer later wat inbond, meldde hij Netje in 1868 dat 
hem van alle kanten was afgeraden op bezoek te gaan bij haar 
zwager Joan en schoonzuster Ann Amelia in Voorburg. Het zouden 
trotse, onaardige mensen zijn.172 

Daarnaast bracht het grote leeftijdsverschil tussen Henri en 
Netje de tongen in beweging: het leven was in Indië meer dan in 
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Nederland zichtbaar en een publieke zaak. De kleine Europese 
gemeenschap in de kolonie maakte dat iedereen op iedereen lette en 
alles aangreep om over te praten. Leeftijdsverschil was volgens 
historica Eveline Buchheim in de late negentiende eeuw 
kenmerkend voor het koloniale huwelijk.173 Toch gaf juist dat 
gegeven en de verbintenis van de edelman met het arme weesmeisje 
genoeg stof tot praten binnen de kleine koloniale gemeenschap. 
Beide kenmerken waren op dat moment in de kolonie klaarblijkelijk 
niet sociaal geaccepteerd. Netje trok zich met haar landheer van 
Ketandan terug op de onderneming in het binnenland van Centraal-
Java en waande zich in haar eigen huiselijke idylle. ‘Wij leven hier 
gelukkig,’ schreef Netje aan haar broer. ‘En even als altijd ons 
weinig met de wereld bemoeijende, de wereld is zoo kwaad niet, 
maar de menschen door ’t veel elkander te bezoeken en zich met 
een anders zaken bezighoudende, worden kwaadsprekers, hetgeen 
meest slechte gevolgen heeft.’174 

Het leven in de kolonie gaf de adellijke Henri ondanks alles 
meer sociale vrijheid dan in patria. Het was een vrijheid die hij ook 
ten zeerste waardeerde: in de zomer van 1860 verzuchtte hij dat hij 
blij was niet meer in de hoogste politieke kringen, met de daarbij 
behorende diplomatie en strategie, te hoeven verkeren.175 Toch 
begaf hij zich onder de elite van Solo en Semarang. Hij logeerde 
veel bij de resident van Solo, Nieuwenhuijzen. Nieuwenhuijzen zou 
later een grote rol spelen bij het ontstaan van de Aceh-oorlog en 
hevig in conflict raken met gouverneur-generaal James Loudon. 
Verder rekende Henri Jan Petrus Zoetelief (1820-1875), assistent-
resident van Yogyakarta, tot zijn kennissenkring. Zoetelief trouwde 
in Indië als geboren en getogen Hollander met een in Buitenzorg 
geboren meisje: Catharina Servatius (1825-1900). Hun dochter, ook 
Catharina genaamd, trouwde in Banjumas met de Joods-
Nederlandse, in Holland geboren Henry David Levyssohn Norman 
(1836-1892). Het echtpaar stond in Indië bekend om de 
gastronomische diners die ze hielden in Batavia.176 Levyssohn 
Norman zou vanaf 1869 directeur van het Binnenlands Bestuur zijn 
en vervolgens naaste medewerker van de gouverneurs-generaal 
Loudon en Van Lansberge. In een volgend hoofdstuk komen we op 
de familie Loudon en het echtpaar Levyssohn Norman-Zoetelief 
terug. Henri investeerde dus aanzienlijk in politiek invloedrijke 
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sociale netwerken in de kolonie, die de samenstelling van zijn 
cultureel kapitaal positief zouden beïnvloeden.  

De pedati als knooppunt van moderniteit  
Op de overdruk van zijn artikel ‘Een handboek voor Java’ schreef 
Willem in 1890 een bijzondere opdracht. ‘Ter herinnering onzer reis 
over Java’ viel er te lezen en hij schonk het artikel aan zijn broer 
Joan en diens vrouw Ann Amelia.177 Precies dertig jaar eerder, in 
1860, had Willem inderdaad de reis over Java gemaakt die hij aan 
zijn broer Henri had aangekondigd. Met zijn andere broer Joan had 
hij daar uitgebreid rondgereisd. Het ‘handboek’ was de schriftelijke 
neerslag van die reis. De reden dat Willem de reis besloot te maken, 
was waarschijnlijk gelegen in een boek dat Willem Henri dat jaar 
had opgestuurd. Henri had die late lente en vroege zomer 
uitgekeken naar de komst van de leestrommel, ‘de troosters en 
vrienden in de Indische eenzaamheid’.178 Hij hoopte daarin een 
nieuw boek te vinden dat dat voorjaar was verschenen bij J. de 
Ruyter, boekverkoper en uitgever in Amsterdam. 

Het boek was van een schrijver die zich de illustere naam 
‘Multatuli’ (‘ik heb veel gedragen’) had aangemeten en het werk de 
titel Max Havelaar of de koffy-veilingen der Nederlandsche 
Handelmaatschappy had gegeven. Het boek was geen gewone 
roman. Het was een aanklacht. Een verwijt aan de Nederlandse 
regering dat zij de bevolking van Nederlands-Indië uitzoog ten 
behoeve van haar eigen schatkist. Uit dien hoofde bracht het boek 
de tongen in beweging in zowel Indië als Nederland. Niet alleen 
onder literaire geesten, maar ook onder politiek liberalen 
veroorzaakte de aanklacht beroering. De schrijver bleek Eduard 
Douwes Dekker te zijn: de man die Henri in Padang in 1844 op een 
houtje had zien bijten. Op 25 september sprak Willem Quarles van 
Uffords vriend Van Hoëvell in het Nederlandse parlement de 
beroemd geworden woorden uit: ‘Er is in den laatsten tijd eene 
zekere rilling door het land gegaan, veroorzaakt door een boek.’179 

De kranten in Nederlands-Indië pikten dit in navolging van 
de Nederlandse bladen onmiddellijk op. Ook daar kreeg het boek al 
snel een zekere vermaardheid:180 heel Batavia had de mond vol van 
het werk181 en zou Havelaars bevindingen (grotendeels) 
onderschrijven,182 maar had het veelal nog niet zelf gelezen. In juli 
1860 waren er namelijk slechts enkele exemplaren op de Indische 
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markt gekomen waardoor er algauw een tekort was ontstaan voor de 
nieuwsgierige Indische ambtenaren die het wilden lezen.183 Van juli 
tot en met begin 1861 was in heel Batavia slechts één exemplaar 
van de Max Havelaar te vinden en die bevond zich in de sociëteit 
de Harmonie. Continu was dit exemplaar in handen van 
nieuwsgierige lezers.184 Het deed een Indische journalist 
verzuchten: ‘Gering is het aantal der gelukkigen, die de gelegenheid 
hadden, dat merkwaardig boek à téte reposée te lezen en te 
herlezen.’185 

Meer exemplaren van de toch al niet riante oplage van het 
tamelijk dure (vier gulden!) werk werden door de uitgever 
maandenlang niet naar Indië gestuurd.186 ‘Er moeten Exx naar Indië, 
het moet geannonceerd worden!’187 riep Multatuli getergd uit toen 
hij lucht kreeg van de zaak. Deze omstandigheden waren overigens 
geen toeval, maar het gevolg van bewust beleid, gericht op het 
tegengaan van onrust in zowel de kolonie als Nederland. Henri, die 
het boek daarom maar niet aantrof in de leestrommel, verzocht 
Willem het boek dan maar op te sturen.188 

De ophef rond de Max Havelaar moet Willem Quarles van 
Ufford hebben aangemoedigd zich in te schepen voor Indië. Daar, 
op de plek waar het echt gebeurde, wilde hij gegevens inwinnen 
over de vele ‘questions brûlantes’, zoals hij die noemde, die er wat 
de kolonie betrof speelden. Zijn werk als ambtenaar op het 
ministerie van Koloniën en zijn interesse in de kolonie hadden hem 
al in contact gebracht met een kring geleerde (oud-) Indiëgangers in 
Nederland en Indië. Willem gebruikte de kennis die zijn broers 
hadden opgedaan in de praktijk voor zijn eigen werk. Eenmaal in 
Indië kon hij bovendien profiteren van het netwerk en het 
reisgezelschap van zijn broers, getuige de opdracht op de overdruk. 
Ondanks de frictie die er tussen Willem en Henri was ontstaan over 
Netje, bleven ze in contact. Zo breidde Willem zijn kennissenkring 
verder uit om meer te weten te komen over Indië en de actuele 
problemen: ‘Ik bracht een half jaar op het heerlijk Java door, 
bezocht bijna elke residentie, won regts en links, bij ambtenaren en 
particulieren, berigten in.’189 

Op het platteland van Java kwam Willem veelvuldig in 
aanraking met pedati’s: typisch Javaanse ossenwagens. Meestal 
waren de pedati’s volgeladen met voor Europeanen geteeld indigo 
en suikerriet. De pedati, met zijn eigenaardige as die meestal de 
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vorm had van een ‘zeer onregelmatigen veelhoek’190 en daarmee 
getuigde van ‘onpraktische primitiviteit’,191 stond voor Van Hoëvell 
in 1842 symbool voor het Oosten, voor een leven dat kalm, 
ongekunsteld en eenvoudig was. Het stond voor bezinning en 
traditie, niet voor de in het Westen in opkomst zijnde 
industrialisering en moderniteit waarin men vond dat alles, inclusief 
een mensenleven, te snel ging. Toch was voor Van Hoëvell – en 
met hem Eduard Douwes Dekker en Willem Quarles van Ufford die 
beiden met bewondering kennis hadden genomen van Van Hoëvells 
ideeën192 – de pedati niet louter een positief verschijnsel. 
Onbeschaafdheid, duisternis en uitbuiting waren eveneens 
synoniem met de pedati. Men zag Javanen zwoegen met pedati’s 
die waren volgeladen met voor de Europese markt bestemde 
producten, naast de wegen die zijzelf in herendiensten hadden 
aangelegd. Het was hen verboden op deze wegen te lopen. Zij 
zouden dan alleen maar de weg beschadigen en die zelf weer in 
herendiensten moeten herstellen. Daarnaast zouden zij, met hun 
logge, trage karren, de veiligheid van de over de weg reizende 
Europeanen in gevaar kunnen brengen. En dat moest natuurlijk 
worden voorkomen! ‘Moge de tijd van verlichting en beschaving, 
waarin gij [de pedati, CD] door locomotieven en stoomrijtuigen 
vervangen wordt, spoedig aanbreken,’193 was dan ook de wens van 
Van Hoëvell die door Willem Quarles van Ufford werd 
overgenomen.  

Net als in Nederland was moderniteit dat wat deze sociaal-
liberale edellieden en verlichte ambtenaren in de kolonie 
voorstonden: verheffing van het arme volk in zowel Nederland als 
Indië. Zij zagen de lokale bevolking van de kolonie als mensen van 
wie de culturele bagage het verhinderde om zonder de hulp van het 
Westen tot moderne burgers uit te groeien. Zonder dergelijke hulp 
zou de kolonie zich nooit ontwikkelen tot een op het Westen 
geïnspireerde efficiënte staat. Met deze beschavingsmissie 
legitimeerde Nederland natuurlijk zijn koloniale heerschappij.194 

Principeel tegen het kolonialisme waren mensen als Willem Quarles 
van Ufford, Douwes Dekker en Van Hoëvell dan ook niet. Zij 
wilden enkel het lot van de Javanen verbeteren – een wens die niet 
gehoord zou worden in politiek Nederland.195 

 Voor Willem Quarles van Ufford en Van Hoëvell was 
moderniteit welvaart, de manier waarop de wereld binnen 
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handbereik kwam. Sinds 1839 reden er, dankzij het geld dat in Indië 
verdiend werd, spoortreinen in Holland waardoor comfortabel en 
snel reizen mogelijk werd. In diezelfde periode begon men na te 
denken over de aanleg van een spoornet in Indië. Daarnaast waren 
de Fransen en Egyptenaren in 1859 begonnen met graven van het 
Suezkanaal. Hierdoor zou een directe verbinding ontstaan tussen de 
Middellandse Zee en de Rode Zee. Tien jaar later, bij de opening 
van het kanaal in 1869, waren reizigers niet meer veroordeeld tot 
een drieënhalf à vier maanden durende bootreis van Europa naar 
Indië, maar konden zij in slechts vijf weken de reis naar de Oost 
maken.196 Joan, die in 1861 naar Nederland terugging, en Henri 
bleven op de hoogte van de ontwikkelingen in Europa en Nederland 
door hun correspondentie met Willem. Door de totstandkoming van 
een geregelde postverbinding197 werd dat contact steeds intensiever. 
Ook de eerder genoemde, goed voorziene ‘leestrommels’, een 
leesportefeuille in Indië, speelden hierin een grote rol: ‘Zij 
onderhouden de gemeenschap met den stroom der westersche 
beschaving.’198 

 Kortom, er ontstond een intensiever contact met Indië en 
derhalve betere mogelijkheden om zaken te doen, kennis te delen, 
zich in Indië verwant te voelen met het moederland en in Nederland 
met de kolonie. Willem kon zo makkelijker en efficiënter gebruik 
maken van de kennis die zijn beide broers paraat hadden. Zeker 
toen hij de kans kreeg hen te bezoeken. De komst van Willem 
betekende voor de beide broers in Indië dat zij direct uit de eerste 
hand informatie kregen over het koloniale beleid van het ministerie 
van Koloniën. Toen Henri Willem ondanks diens eerdere bezwaren 
tegen zijn partnerkeuze toch op de indigo-onderneming ontving, 
vroeg Willem hem honderduit over de indigoteelt en over het in zijn 
ogen moderne principe van vrije arbeid. Tegelijkertijd stelde 
Willem Henri op de hoogte van de moderniseringsplannen die er 
waren betreffende de aanleg van spoorwegen op Java. Voor Willem 
was dat ‘een zaak van oneindig meer gewigt voor den Javaan en 
voor de ontwikkeling van landbouw en nijverheid op Java in het 
algemeen’.199 Henri klonk deze voorgenomen modernisering van de 
kolonie als muziek in de oren: ‘In my minds eye zie ik de waarde 
mijner kleine possessie reeds aanmerkelijk stijgen.’200 
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Indiëgangers ‘thuis’ in Nederland 
Het was de bedoeling dat halverwege juni 1868 Henri en Netje zich 
met hun vier nog jonge kinderen zouden inschepen voor Madeira 
om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Henri had de laatste tijd 
in Indië gezondheidsklachten gekregen en besloot de onderneming 
te verkopen en te vertrekken. Het zou helaas anders lopen. Kort 
voor vertrek overleed Henri onverwachts en moest Netje haar 
passage in allerijl omwisselen voor een enkeltje Nederland. 

Op het voorerf van de administrateurswoning, niet ver van 
het kantoor, begroef Netje haar landheer van Ketandan die vroege 
zomer van 1868. Hij lag er alleen. Een simpel opschrift sierde zijn 
grafsteen: ‘Hier rust Jhr. H. Quarles van Ufford. Geboren bij ’s-
Gravenhage 4 juli 1822, overleden te Ketandan 15 juni 1868.’ Zijn 
adellijke titel werd genoemd, maar zijn geboorteplaats, het buiten 
dat zijn oom al sinds Henri’s geboorte bewoonde201 en dat symbool 
stond voor de sociale status van de familie Quarles, werd zo uit de 
geschiedenis geschreven.  
 Met zijn ene broer terug uit Indië in Nederland en de ander 
in de kolonie overleden, vond Willem het twee jaar later beter 
enkele van de Indische voorwerpen die hij van Henri had gekregen 
te schenken aan ’s Rijks Ethnographisch Museum in Leiden. Dit 
museum was onderdeel van het Oudheidkundig Museum van 
directeur Conradus Leemans (1809-1893). Quarles kende Leemans: 
hij kwam hem met een zekere regelmaat tegen op het ministerie van 
Koloniën en ze zouden in 1874 samen naar Stockholm reizen. 
Quarles stelde Leemans voor eens met hem mee naar huis te gaan 
om de objecten te bekijken en te beslissen ‘if you’d find the things 
acceptable.’202 In de brief die hij Leemans met betrekking tot de 
voorwerpen schreef, benadrukte hij hun mogelijk etnografische 
waarde. Hij vond dat zij beter op hun plaats waren in het museum 
dan bij hem thuis.203 De persoonlijke herinneringen die aan de 
geschenken kleefden, waren kennelijk minder belangrijk geworden. 
En dat, terwijl zijn broer pas twee jaar eerder overleden was en 
Willem zelf nog niet op de rijpe leeftijd gekomen was waarop 
mensen gewoonlijk objecten aan musea schonken. Of hadden de 
twee broers kort voor Henri’s dood wellicht meer ruzie gehad dan 
we uit de overgebleven correspondentie kunnen opmaken? Hoe dan 
ook, Willem maakte zich los van de voorwerpen door ze te 
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schenken en ontkoppelde Indië van Henri door in de brief Henri 
slechts aan te duiden als ‘mijn jongste broeder’.204 

 De andere broer, Joan, bevestigde aan het eind van zijn 
leven juist publiekelijk zijn band met Indië. In 1897 waren Joan 
Quarles van Ufford en Ann Amelia vijftig jaar getrouwd. Een 
gebeurtenis waar lang bij werd stilgestaan. Hun kinderen en verdere 
familieleden maakten voor de gelegenheid een geïllustreerde prent 
(zie afb. 1P) waarop alle relevante geografische plaatsen van hun 
echtelijk leven als afbeeldingen waren weergegeven: het begon 
natuurlijk in het kerkje te Henbury in Groot-Brittannië waar Joan en 
Ann Amelia elkaar in het voorjaar van 1847 het ja-woord gaven. 
Vervolgens tonen de afbeeldingen de huizen waarin het echtpaar in 
hun lange leven had gewoond: het huis Hoekenburg te Voorburg, 
het Huis Oostereng bij Bennekom en ten slotte het huis aan de 
Zeestraat 70 in Den Haag.205 De gezamenlijke periode in Indië 
wordt benadrukt door de grafische weergave van hun imperial 
space: Nederland, Java en Groot-Brittannië zijn op de prent 
weergegeven als landkaarten.  

In Nederland liep het rentenieren Joan Quarles van Ufford 
niet zo goed als hij had gehoopt: door slechte beleggingen verdween 
zijn zo zorgvuldig opgebouwde fortuin als sneeuw voor de zon. 
Ondertussen bleef hij wel op grote schaal geld uitgeven. Daarnaast 
was de gezondheid van zijn vrouw zorgelijk. Dacht Joan in die tijd 
nog wel eens aan de financiële misère van zijn schoonvader aan het 
einde van diens leven? Joan en Ann Amelia verhuisden ettelijke 
malen. Een van de plaatsen waar ze nog relatief lang woonden was 
de buitenplaats ‘Hoekenburg’ aan de Vaart bij Voorburg. Dit huis 
had Joan gekocht van Gualtherus Suermondt (1818-1871), een 
Indische kennis die in Indië getrouwd was met de aldaar geboren 
Gustavine A. Geselschap (1819-1882), maar die zich na zijn 
pensionering in Nederland had gevestigd. Suermondt was eveneens 
een goede kennis van Hugh Hope Loudon (1818-1891) met wie we 
in het volgende hoofdstuk kennis zullen maken. Het landhuis, het 
symbool van de elite die in de loop van de negentiende eeuw zich 
sterk richtte op grondbezit,206 betekende veel voor Joan: het was een 
statussymbool dat getuigde van zijn maatschappelijk succes. Dit 
was ook de reden waarom Joan Quarles van Ufford, aldus een neef, 
ondanks zijn zorgelijke financiële situatie weigerde het landgoed te 
verkopen en liever naar Zwitserland naar zijn schoonzuster Netje 



1850 - ‘Noblesse oblige’, ook in de koloniën. Drie generaties Quarles van Ufford 

 88 

vertrok.207 Het verlies van het huis betekende dat hij zijn identiteit 
als geslaagde landheer op zou moeten geven en daarmee een groot 
deel van zijn prestige zou verliezen. 
 De jonge weduwe Netje verbleef eerst met haar ontwortelde 
gezin enige tijd bij Joan en Ann Amelia op Hoekenburg. Na 
omzwervingen in Den Haag besloot Netje van het geld dat was 
overgebleven naar Zwitserland te gaan. Dit land bood goede 
scholing voor haar kinderen waardoor die in Nederland 
maatschappelijk zouden kunnen stijgen. In Zwitserland ontving 
Netje ook haar zwager Joan en diens vrouw Ann Amelia. Hierdoor 
konden die ontsnappen aan de benauwde Haagse elitekringen en 
aan de schande van de financiële tekorten. Zo bleef de familie 
elkaar opvangen. 

In 1879 kwamen Netje en haar kinderen terug naar 
Nederland en vestigden zich in Den Haag. Daar zochten de 
kinderen van Netje en Henri, inmiddels bijna volwassen, hun eigen 
weg. De twee zonen, Gerard (1865-1952) en ‘Noes’ (Henri Louis) 
(1867-1935) traden in de voetsporen van hun vader en gingen 
werken bij de marine. Daar ontmoetten zij de twee graven Van 
Heerdt tot Eversberg die vervolgens geregeld bij moeder Netje over 
de vloer kwamen. De vader van de jongens Van Heerdt had samen 
met Henri in 1849 in Bali gevochten en was in 1880 benoemd tot 
gouverneur van Curaçao, terwijl zijn zonen in Nederland waren 
gebleven. Tijdens deze visites in huize Quarles van Ufford-
Scheltema werden de twee dochters van Henri, Philippine (1862-
1939) en Harriet (‘Hetty’) (1866-1952), het hof gemaakt door de 
twee broers Van Heerdt tot Eversberg. Willem H.V. graaf van 
Heerdt tot Eversberg (1861-1907) liet zijn oog vallen op de 
zelfbewuste, uitgesproken en sterke Philippine. Zijn broer Emile 
(‘Mile’) (1866-1953) was gecharmeerd van haar jongere zuster, 
Hetty. 

We zullen nu het spoor volgen van Philippine Quarles van 
Ufford, die na haar verloving met Willem graaf van Heerdt tot 
Eversberg in 1884 de grenzen van het koloniale avontuur van haar 
familie verder oprekte. In 1882 was Willems vader, Johannes 
H.A.W. baron van Heerdt tot Eversberg (1829-1893), na zijn 
gouverneurschap van Curaçao aangesteld als gouverneur van 
Suriname. 
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Imperial space uitgebreid: de familie Quarles in Suriname 
De Waterkant, met de daaraan in lintbebouwing gelegen fraaie, 
witte houten huizen omzoomd door tropisch groen, was het eerste 
dat Phil van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford in 1884 van 
Paramaribo, de hoofdstad van de Nederlandse kolonie Suriname, 
moet hebben gezien. Meteen daarna zal haar blik zijn afgedwaald 
naar het ruime plein met het gouvernementsgebouw waarin haar 
schoonvader zetelde en waar aan de rivier het solide Fort Zeelandia 
als een stille wachter lag. Dit beeld zal nog vaak in haar herinnering 
opgeroepen zijn: haar schoonmoeder bezat een schilderij208 waarop 
ditzelfde stadsgezicht, het uitzicht dat iedere emigrant en iedere 
planter uit de Surinaamse binnenlanden als eerste van Paramaribo 
kreeg, afgebeeld was. Het verschil tussen Phil en haar 
schoonmoeder was waarschijnlijk dat Phils schoonmoeder graag 
herinnerd werd aan hun glorierijke leven als hoogste ingezetenen in 
Suriname en Phil niet. 

Phil, die tot haar zesde op de afgelegen indigo-onderneming 
Ketandan in Centraal-Java had gewoond, daarna enkele jaren in het 
onbekende Nederland had doorgebracht en vervolgens vijf jaar in 
Zwitserland, stond open voor avontuur en had ingestemd met het 
plan van haar echtgenoot om een nieuwe start in Suriname te maken 
om zo Willem van Heerdt tot Eversbergs carrière te bespoedigen. 
Helaas zou het leven in Suriname een opvallende parallel vertonen 
met het leven van haar ouders en grootouders op Java: tegenslagen 
en eenzaamheid zouden elkaar afwisselen. 

In Suriname werd Willem van Heerdt tot Eversberg door 
zijn vader, de gouverneur, gedwongen209 een verlaten achttiende-
eeuwse koffieplantage te kopen en te exploiteren. Deze plantage, 
Mon Trésor, lag ingeklemd tussen de brede Suriname- en 
Commewijnerivier, enkele uren varen van Paramaribo verwijderd. 
De plantage was sinds 1830 op haar retour: telde Mon Trésor in dat 
jaar nog 123 slaven, bij de afschaffing van de slavernij in 1863 
waren nog maar drieëndertig slaven over geweest.210 Hoewel 
familieleden geld staken in de plantage om Phil en Willem te 
helpen, kon dat het tij niet keren. Tegenslagen in de vorm van 
gewasziektes volgden elkaar op. Iedereen die geld had geïnvesteerd 
in de plantage verloor het bedrag. Uiteindelijk werd Van Heerdt tot 
Eversberg benoemd tot adjudant van gouverneur-generaal Van der 
Wijck in Batavia en reisde hij met vrouw, kinderen en zijn 
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schoonmoeder Netje naar Indië. De hele Nederlandse imperial 
space was nu bereisd. Deze reis kon echter niet goedmaken dat 
Willem en Phil door hun avontuur in Suriname hun hele vermogen 
hadden verloren. In 1901 gingen ze terug naar Nederland, waar 
Willem in 1907 stierf. 
 
Phil werd om haar leven in Suriname vooral door haar broer Gerard 
zeer beklaagd. Zij was echter niet het type voor zelfmedelijden en 
zelfbeklag. Zij werd gehard door de gebeurtenissen in haar eigen 
leven en door het moeilijke leven van haar oom Joan, tante Ann 
Amelia en moeder Netje. Krachtige vrouwen omringden haar. Haar 
moeder, die als kind zusjes en broertjes zag overlijden voordat ze 
een jaar waren, en die vervolgens vroeg wees en weduwe werd. En 
natuurlijk was daar haar schoonmoeder Emilie van Lansberge. 

Emilie was in 1837 in Santa Fé de Bogota in Colombia 
geboren als de dochter van de Nederlandse consul-generaal in 
Venezuela, Reinhard F.C. van Lansberge, en de Colombiaanse 
Victoria M. Rodriguez y Escobar. Haar vader was later gouverneur 
van Suriname en Curaçao geworden. Bij recepties liet hij zijn 
dochter piano spelen. Tijdens een van die gelegenheden ontmoette 
ze de officier Van Heerdt tot Eversberg. Ze sprak geen woord 
Hollands, maar speelde volgens hem prachtig piano. Emilies broer 
Johan van Lansberge bracht het in 1875 tot gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië. Haar echtgenoot Van Heerdt tot Eversberg 
werd niet veel later, in 1880, gouverneur van Curaçao en in 1882 
van Suriname. De herkomst van de familie Van Heerdt tot 
Eversberg, verbonden met de familie Quarles van Ufford, 
reflecteerde dan ook het hele Nederlandse koninkrijk en imperial 
space. 

Emilie en Phil, allebei niet geboren en getogen in Nederland 
waarbij voor Emilie bovendien het Nederlands niet eens haar 
moedertaal was, waren beiden wel cultureel en politiek op Holland 
gericht. Zij droegen dan ook het Nederlandse koningshuis en, als 
moderne zelfbewuste vrouwen, de vrouwenbeweging een warm hart 
toe. Toen Wilhelmina in 1898 ingehuldigd werd als koningin en de 
vrouwenbeweging die gebeurtenis aangreep voor het organiseren 
van een tentoonstelling over vrouwenarbeid met een impliciet 
emancipatorisch karakter,211 ondersteunde Emilie van Heerdt tot 
Eversberg-van Lansberge het initiatief openlijk door zich te laten 
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benoemen tot ere-presidente. Bij het bijdragen aan de 
tentoonstelling greep zij terug op haar koloniale ervaring. Het is 
aannemelijk dat Emilie dit zag als haar burgerplicht. Zij was het 
verplicht aan haar adellijke stand en status als dochter en echtgenote 
van oud-gouverneurs van Suriname en Curaçao en zuster van een 
oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië om haar steun te 
betuigen. Zij stond schilderijen en aquarellen in bruikleen af, 
waaronder enkele van de hand van haar schoondochter Phil.  Ze 
gaven niet alleen bezoekers een inzicht in het leven en de 
staatkundige inrichting van de West, maar reflecteerden ook en 
passant haar, en daarmee ook Phils, leven. Phil was artistiek zeer 
ontwikkeld en schilderde: haar schoonmoeder bezat van haar hand 
enkele ‘gezichten in West-Indië’ en een schilderij dat ‘Lady of the 
Night’ heette.212 Voorts gaf Emilie in bruikleen een gezicht op het 
gouvernementshuis te Curaçao en een gezicht op dat van 
Paramaribo. Verder vervaardigde ze bloemen van brooddeeg, van 
paarlemoer en van was. Hoewel Phil slechts door middel van haar 
kunstwerken aanwezig was op de tentoonstelling, lijkt ze door de 
feministische beweging waaruit de tentoonstelling voortkwam, 
geïnspireerd geraakt te zijn. Zozeer zelfs dat zij zich na haar 
definitieve terugkeer in Nederland in 1901 zou gaan inzetten voor 
de vrouwenbeweging. Ze werd actief pleitbezorgster van het 
vrouwenkiesrecht en pacifisme, en profileerde zich bij allerlei 
verenigingen en bonden.213 

 
Terwijl haar moeder en oom zich niet expliciet lieten voorstaan op 
hun Indische achtergrond, deed Phil dat wel. Carolyn Steedman 
stelt dat in de loop van de negentiende en twintigste eeuw het idee 
postvatte dat de psychische identiteit van iemand gevormd werd 
door zijn of haar kindertijd.214 Historica Elizabeth Buettner werkte 
dit uit voor het koloniale India. Zij meende dat voor velen India 
centraal kwam te staan in hun identiteit, vooral als gevolg van 
traumatische gebeurtenissen als het op jonge leeftijd weggerukt 
worden uit hun vertrouwde omgeving om onderwijs in Groot-
Brittannië te volgen. Hierdoor keek men met weemoed terug op de 
eerste levensjaren in de kolonie.215 

 Het leven in Nederlands-Indië had ook op Phil, die onder 
traumatische omstandigheden (de dood van haar vader) naar 
Holland kwam, een onuitwisbare invloed uitgeoefend op haar 
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manier van leven en opvattingen. Bovendien was rond 1890 de 
samenleving veel democratischer geworden en zocht de elite naar 
manieren om zich cultureel te distantiëren van de brede sociale 
middenlaag.216 In Nederland identificeerde zij zich dan ook met de 
koloniën en gebruikte ze haar ervaringen in de Oost en de West om 
een publieke rol te spelen. Phils jongere broers Gerard en Noes 
deden dat ook. Dit werd niet alleen duidelijk uit de manier waarop 
Phil zich door haar schoonmoeder liet profileren op de Nationale 
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid van 1898, maar ook door een 
schilderij dat zij rond 1910 schilderde en dat bij haar broer Gerard 
aan de wand hing. (Zie afb. 1R) 

Dit langwerpige schilderij toonde een tropische baai 
omzoomd door bergtoppen. In de baai lagen stoomschepen van de 
Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ waarvan het Nederlandse 
rood-wit-blauw een achtersteven tooide. Midden op het schilderij 
zag men het kantoor van de Sabang Maatschappij.217 Deze plek was 
van belang voor Nederlands-Indië in het algemeen en voor de 
broers van Phil in het bijzonder: in 1887 was de Indische regering 
tot de conclusie gekomen dat er een haven op het uiterste puntje in 
de Indische archipel moest komen om de zeeblokkade van Aceh 
tijdens de oorlog met dat gebied in stand te kunnen houden en de 
Engelse expansie-dreiging tegen te gaan. Sabang zou ook de 
bunkerhaven van kolengestookte schepen worden. 

Een van de oprichters van het kolenstation Sabang was de 
latere president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij C.J.K. 
van Aalst (1866-1939). Phils oudste broer Gerard was in 1891 naar 
Aceh gestuurd om te vechten in de daar voortdurende oorlog en had 
van 1893 tot 1896 opnieuw in Indië gediend. Daar had hij kennis 
gemaakt met Van Aalst. Dankzij deze Indische vriendschap werd 
Gerard terug in Nederland in 1901 benoemd tot directeur van de 
NV Zeehaven en Kolenstation Sabang. Zijn broer Noes, die in 
dienst van de marine zowel de Oost als de West had bereisd, zou 
hem later opvolgen als directeur. Voor hen leverden de Oost en de 
West contacten en ervaring op die zij in Nederland konden inzetten. 
Sabang, het stukje Indië waarmee iedereen die naar de Oost reisde 
als eerste kennismaakte, was ook symbolisch de verbeelding van 
Indië: kinderen leerden dat de kolonie Nederlands-Indië zich van 
Sabang tot Merauke uitstrekte. Dát was Indië. Voor Phil was 
Sabang de verbeelding van het Indië van haar broers en het 
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hoogtepunt van hun carrières. Phil schonk het schilderij met een 
vergulde houten lijst dan ook aan haar broer Gerard. Doordat hij het 
schilderij een jaar voor zijn dood, in 1951, aan het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen, het voormalige Koloniaal Instituut in 
Amsterdam, schonk, verbond hij voor het grote Nederlandse 
publiek officieel zijn naam en persoonlijkheid aan Indië.  

Collecties als familiegeheugen 
De leden van de tweede generatie Quarles van Ufford traden naar 
buiten met hun familievoorwerpen en lieten daarmee zien dat de 
koloniën onderdeel waren van hun identiteit. In 1898 was Phil de 
eerste van hen die ‘thuis’ in Holland ten behoeve van de toekomst 
publiekelijk naar haar Indische familiegeschiedenis verwees. De 
nog levende eerste generatie, Joan en Ann Amelia, had het 
koloniale element een jaar eerder bewust uit hun 
familiegeschiedenis genomen. Zij probeerden de Europeesheid van 
hun achtergrond te benadrukken, hoewel hun leven, hoe dan ook, 
onlosmakelijk verbonden bleef met Indië. Zij konden zich, of zij nu 
wilden of niet, er niet van losmaken: hun fortuin was er opgebouwd 
(en als sneeuw voor de zon in Nederland verdwenen) en hun jong 
overleden kinderen lagen er begraven. Ook de graven van Ann 
Amelia’s in de jaren 1850 overleden ouders, William Dennison en 
Anthonia Th. Mooyaart, lagen daar. Hun graven maakten 
onlosmakelijk onderdeel uit van hun familiegeschiedenis en bleven 
die geschiedenis in herinnering roepen voor hen die dat wilden. 
 De nazaten wilden kennis nemen van die geschiedenis en 
wilden zich tot dat verleden verhouden. Zij vormden die plekken in 
Indië en de voorwerpen die ernaar verwezen om tot plekken van 
herinneringen van hun cultureel geheugen. Dat geheugen verwees 
naar het door hen beleefde verleden waarmee het identiteitsbesef 
van de familie Quarles en de samenhang als familie tot stand 
werden gebracht. De familiegeschiedenis werd herinnerd door 
‘pelgrimages’ naar deze plaatsen, zoals dat gebeurde door Grace 
Mensinga-van Hecking Colenbrander die in 1897 Cirebon bezocht 
ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van haar tante Ann 
Amelia en oom Joan. 

Grace’s moeder was Anthonia Th. Dennison. Zij was de 
zuster van Ann Amelia Dennison en op haar bruiloft met Hendrik 
Th.L. Hecking Colenbrander was Joan getuige geweest. Grace was 
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derhalve een kleindochter van William Dennison en Anthonia 
Mooyaart. In Cirebon bezocht Grace de Algemene Begraafplaats. 
Daar lagen, begraven naast elkaar, William, Anthonia en hun vier 
maanden oude dochter Agnes. Niet ver daarvandaan lagen het in 
1849 doodgeboren kindje van Joan Quarles van Ufford en Ann 
Amelia Dennison en hun zoontje dat slechts zes maanden leefde. 
Grace legde er bloemen neer. Ook besloot ze het huis op de 
onderneming waar haar grootouders en haar oom en tante hadden 
gewoond te bezoeken. Het stond echter leeg. Er was niet veel 
veranderd in Cirebon, schreef ze haar tante Ann Amelia en oom 
Joan, alleen de Java-Stoomtram liep nu door de stad.218 Het was de 
spoorlijn waar haar oom Joan en diens broer Henri zo naar uit 
hadden gekeken, maar die ze in hun Indische levens nooit 
verwezenlijkt hadden gezien. Zo herinnerde de tweede generatie de 
eerste aan hun Indische vorming: ‘Just fancy I am now here at 
Cheribon,’ schreef Grace, ‘The old regent (…) of Soera Adiningrat 
(…) spoke of olden times and (…) knew you all.’219 De derde 
generatie (re)construeerde bewust dat Indische verleden ten behoeve 
van de familie-identiteit: de kleinzoon van Henri en Netje, Hendrik 
(1901-1994), typte de liefdesbrieven en andere brieven van zijn 
grootouders over, schreef een biografie van hun levens en dat van 
zijn tante Philippine en vervaardigde familiegenealogieën om de 
adellijke herkomst en status van de familie te onderstrepen in een 
tijd van sterk veranderende maatschappelijke verhoudingen.220 

 
De Japanse prent van Shuntei en het Balinese Kamasan-schilderij 
die Willem rond 1845 van Henri had gekregen, kwamen na Willems 
dood in maart 1902 in het bezit van zijn oudste neef en petekind, 
Joans zoon, Jakob Karel Willem jr. (1854-1933). De voorwerpen 
werden toegevoegd aan de maquette van Sindang Laut die Joan zijn 
zoon had nagelaten. Toen ook Jakob Karel Willem jr. in oktober 
1933 overleed, erfde zijn oudste zoon Otto Jan de voorwerpen. 
Door de voorwerpen die van generatie op generatie overgingen, 
werd een brug geslagen naar het verleden:221 het midden 
negentiende-eeuwse verleden van de planter van Sindang Laut en 
diens broer die marineofficier was. Het waren belangrijke 
familievoorwerpen, objecten die karakteristiek waren voor de 
geschiedenis van de familie: niet voor niets gingen ze over van 
vader op oudste zoon, zoals bij de adel dikwijls gebruikelijk is. 
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Tussen de talloze papieren en boeken van zijn vader stuitte 
Otto bij het opruimen van de boedel op de verstofte maquette van 
de administrateurswoning van Sindang Laut. Het glas van het model 
was van ouderdom gebroken. Otto hield een weergave van het huis 
waarin zijn vader bijna tachtig jaar eerder, in 1854, was geboren, in 
handen. Toch vond Otto het beter de maquette aan de nog bestaande 
suikerfabriek in Centraal-Java te schenken. Daar zou deze beter op 
zijn plaats zijn en de stichtingsgeschiedenis van de familie 
Dennison-Quarles van Ufford in herinnering roepen. Kort na het 
overlijden van zijn vader stuurde hij het model naar de 
onderneming. De administrateur van Sindang Laut meende echter 
dat het zijn plicht was de maquette aan het Koloniaal Instituut te 
schenken, zodat Nederlandse bezoekers aan het Amsterdamse 
instituut zich een beeld zouden kunnen vormen van een 
administrateurswoning van een suikerfabriek aan het begin van de 
negentiende eeuw. Helaas zou de maquette tijdens het transport 
onherstelbaar beschadigen. De beschadigingen waren zo ernstig dat 
de maquette twee jaar na aankomst in het Koloniaal Instituut 
vernietigd werd.222 

Otto hield de andere voorwerpen, die waarschijnlijk van 
Willem afkomstig waren, vermoedelijk tot het eind van zijn leven in 
zijn bezit. Pas in 1957, een klein jaar voor zijn dood, bood hij ze te 
koop aan aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden 
waarna de Japanse prent en het Balinese schilderij samengevoegd 
werden met de andere voorwerpen van Willem, zoals de mooie 
toverhoorn. Ook Phils zoon, J.H.A.W. van Heerdt tot Eversberg 
(1888-1966), had in diezelfde periode (in 1950) enkele schilderijtjes 
met afbeeldingen van Suriname van de hand van de kunstenaar 
Springer (1817-1891) en twee schilderijen die het paleis van de 
gouverneur-generaal in Buitenzorg toonden aan het Koloniaal 
Instituut geschonken.  De schilderijtjes kwamen uit het bezit van de 
families Van Heerdt tot Eversberg en Van Lansberge. Al deze 
objecten waren toen meer dan honderd jaar in de familie gebleven. 
Het kan zijn dat zij op dat moment, door het verstrijken van de tijd, 
hun betekenis verloren hadden als familievoorwerpen waaraan 
herinneringen kleefden. Verdwenen uit het familiegeheugen, maar 
erkend als cultuurhistorisch of etnografisch waardevol object 
werden ze gemusealiseerd en voorzien van een nieuwe, sterk 
veranderde betekenis. De objecten fungeerden nu niet in een 
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familiegeschiedenis, maar in een geschiedenis van lokale volkeren 
uit de Nederlands-Indische archipel en de algemene koloniale 
geschiedenis. Tegelijkertijd gaven de objecten nog steeds betekenis 
aan de familie. Ze fungeerden weliswaar niet meer als 
familievoorwerpen, maar gaven, in hun gemusealiseerde fase, de 
familie nog steeds identiteit als de schenkers van de voorwerpen. 
Ook het feit dat hun geobjectiveerd cultureel familiekapitaal nu 
symbolisch kapitaal was geworden, gaf de familie status en aanzien. 
De directe verbinding tussen de herinnering en de identiteit van de 
familie was echter, door de tijd, vervaagd.223 

 
De symbolische, prestigieuze betekenis van de familievoorwerpen 
in musea werd versterkt doordat de familie Quarles van Ufford in 
1971 haar schriftelijke archief aan de Nederlandse overheid 
schonk.224 Zo kon het grote publiek kennisnemen van het culturele, 
sociale en economische kapitaal van de familie. Tegelijkertijd 
richtte de familie in 1960 een familiestichting op.225 Die stichting 
had tot doel de familiebanden aan te halen en, net als rond 1900, de 
genealogieën uit te pluizen: het was, kortom, kennelijk noodzakelijk 
geregeld de status en het prestige van de familie te herbevestigen 
door haar kapitaal in het publiek domein kenbaar te maken. 

Als het zo is dat een schenking aan het museum voor deze 
familie betekende dat de familievoorwerpen hun zeggingskracht, 
hun emotionele kracht, als familiestukken hadden verloren, dan 
verloren de allerlaatste familievoorwerpen uit Indië in de jaren 
zeventig hun directe band met het persoonlijke verleden van de 
familie. Philippine Quarles van Ufford jr. (1905-1983), kleindochter 
van Henri en dochter van Noes, had vermoedelijk via haar vader 
haar grootvaders textiel uit Bali, Papua Nieuw-Guinea en de 
Bataklanden geërfd. In 1971 besloot zij de aan het eind van de jaren 
1840 verzamelde doeken aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde 
(nu Museum Volkenkunde) in Leiden te schenken. De doeken 
waren toen ruim 120 jaar oud. Realiseerde Philippine zich dat zij de 
laatste was uit de voormalige koloniale elite voor wie de doeken een 
emotionele betekenis hadden? Nederlands-Indië was allang 
Indonesië geworden, de koloniën waren verdwenen: niemand meer 
in de familie relateerde zijn eigen leven aan dat van Phils 
grootvader. Door de voorwerpen te schenken aan een publieke 
instelling als het Nederlandse nationale volkenkundige museum in 
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Leiden (en waar ook de overige voorwerpen uit de koloniën van de 
familie lagen) benadrukte zij de daden van de familie voor het 
vaderland door hun werk in de kolonie. 

De Indische voorwerpen in deze familie, waaronder zeer 
zeldzame etnografica, waren vooral souvenirs, familievoorwerpen 
met een specifiek verleden. Ze vormden als zodanig samen met de 
andere voorwerpen het culturele geheugen van de familie: de 
familiekroniek. Dit familieverleden vormde de identiteit van de 
familie. Als familievoorwerpen waren zij meer dan 120 jaar 
betekenisvol; als oorspronkelijke objecten met een eigen 
geschiedenis – voortgekomen uit het bezit van Balinese families, uit 
de creatieve geest en spirituele erfenis van Sumatraanse 
handwerklui en veelal veroverd in koloniale oorlogen – waren ze 
juist van hun betekenis ontdaan. Het verzamelen en de rol van de 
objecten brachten de netwerken en verwevenheid van de 
Nederlandse en Britse koloniën (Ceylon) en het moederland binnen 
de familie duidelijk aan het licht. Ze toonden aan hoe de familie het 
als haar taak zag de band tussen kolonie en het moederland vorm te 
geven en daarin een lichtend voorbeeld te zijn. Ze waren dit 
verplicht aan hun stand; tenslotte, ‘noblesse oblige’. Niet alleen 
Phil, maar alle kinderen van Netje en Henri, Joan en Ann Amelia 
keken verder dan Nederland: het was duidelijk dat Nederland alleen 
te klein voor hen was en dat zij vonden dat zij in dat opzicht een 
nationale taak te vervullen hadden die Nederland groter maakte. 

De familie Quarles van Ufford verbond zich letterlijk en 
figuurlijk aan West- en Oost-Indië: ze zetten er ondernemingen op 
en trouwden met vooraanstaande, machtige families uit de koloniën. 
Dit waren families die weliswaar op Nederland waren georiënteerd, 
maar waar ze niet per se geboren hoefden te zijn. De familie 
Quarles had al aan het begin van de negentiende eeuw een 
transnationale identiteit opgebouwd die het voor hen mogelijk 
maakte overal te kunnen functioneren. De objecten weerspiegelden 
deze identiteit en bevestigden die als familievoorwerpen die van 
generatie op generatie werden overgedragen. Toen de koloniën 
verdwenen waren, het koloniale verleden niet verder aangevuld kon 
worden (hoewel familieleden van de huidige generatie zich wel 
bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en buitenlands 
beleid) en de directe emoties vervaagden, verloren de objecten hun 
status als exclusief familievoorwerp en werden zij museumobjecten. 
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De uit elkaar gerukte materiële en geschreven collecties in 
verschillende publieke instellingen vormen tegenwoordig de 
familiekroniek van de familie Quarles van Ufford in het publieke 
domein. De goede verstaander kan hieruit, door het samenvoegen 
van de verschillende collecties, de koloniale geschiedenis van de 
familie destilleren. Voor de meesten echter zijn het nu etnografische 
of cultuurhistorische bronnen waarbij de contexten waarin de 
voorwerpen toegeëigend werden en een voor de familie Quarles 
specifieke betekenis kregen, verdwenen zijn.  




