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Hoofdstuk 2 
 
1870 – Adel dankzij de imperial space 
 

Drie generaties Loudon, 1811-1933  
 

Achtergrond van de familie Loudon-Valck 
Manshoog, ten voeten uit, was hij in de hoogste functie van 
Nederlands-Indië geportretteerd: gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië van 1872 tot 1875, James Loudon (1824-1900). 
Geschilderd door de op dat moment nog jonge Nederlandse 
kunstenaar Andries van den Berg (1852-1944),1 stond Loudon er 
trots en zelfverzekerd bij. (Zie afb. 2X) Dit beeld wordt bevestigd 
door het archief van de familie Loudon, voornamelijk 
samengebracht door James en geconcentreerd rond zijn 
persoonlijkheid. Alles in het archief was erop gericht James zo goed 
mogelijk voor het voetlicht te brengen. De historische betekenis van 
hem en zijn familie is inderdaad sterk verbonden met Nederlands-
Indië, waar rond 1870 drie broers Loudon de top van het 
maatschappelijk aanzien hadden bereikt: John begon in 1867 te 
rentenieren na een succesvolle carrière als koloniaal ondernemer, 
een jaar later overleed Alexander jr. als vice-president van de Raad 
van Indië en James werd in 1872 gouverneur-generaal. James 
domineert met het hoogst haalbare koloniale ambt deze 
familiegeschiedenis. Een geschiedenis die begint bij een in 
datzelfde archief gekoesterde schat. 

Deze schat is zorgvuldig opgeborgen in een kleine 
enveloppe die weer, tezamen met brieven, is gewikkeld in bruin 
pakpapier. Daarop staat in zwierig, negentiende-eeuws 
schoonschrift: ‘souvenir’s d’oncle John’.2 (Zie afb. 2A) Het opschrift 
is van Eugénie Loudon, de dochter van James, die als een kloek op 
haar eieren het familiearchief van haar geliefde vader beheerde.3 
John was haar oom, de broer van haar vader James. De schat is een 
gehaakt mosgroen-crèmekleurig beursje, zo’n ouderwetse 
portemonnee, verfraaid met aan weerskanten opengewerkte, 
koperkleurige balletjes waaraan lusjes vol kraaltjes hangen.  

Aan afzonderlijke archiefstukken kun je informatie ontlenen, 
maar archieven zijn ook op zichzelf staande entiteiten die als 
bronnen gebruikt kunnen worden. Archieven, en met name 
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familiearchieven, zijn doelbewust gecreëerd, er heeft selectie 
plaatsgevonden van wat er wel en wat er vooral niet in opgenomen 
moest worden. Archieven zijn derhalve geen neutraal 
bewijsmateriaal van het verleden, zoals ook in de inleiding is 
betoogd.4 Samen met objecten die de documenten aanvullen 
vormen ze de ‘familiekroniek’.5 Collecties in welke zin dan ook 
spelen op deze manier een doorslaggevende rol in herinneren en 
identiteit. 

Bij het familiearchief Loudon, samengesteld door James en 
zijn kinderen, geldt dit zeker. Het archief toont hoeveel waarde er 
aan afkomst en achtergrond van de familie werd gehecht, hoezeer 
James Loudon, de gouverneur-generaal, zichzelf als middelpunt van 
de Nederlandse tak zag en in welke geografische ruimte, de al 
aangehaald imperial space, en in welke netwerken de familie zich 
bewoog. Het archief toont voorts aan welke gebeurtenissen 
bepalend waren voor het identiteitsbesef van verschillende 
familieleden en hoe die identiteit in voorwerpen vertaald werd en in 
stand gehouden. Het geeft voorts inzicht in de manier waarop die 
collecties brieven, foto’s en objecten van de familie Loudon de 
imperial space zelf weer mede konden vormgeven. Eenmaal 
losgerukt uit de privésfeer en geplaatst in een museale context, 
legden de objecten een relatie tussen de familie en het publiek, en 
tussen de culturen waaruit zij afkomstig waren en het publiek. Zo 
versterkten de objecten de imperial space waarin zij tot stand waren 
gekomen en nog steeds fungeerden. 

Voor de 21-eeuwse beschouwer is de waarde van het kleine 
beursje ogenschijnlijk miniem. Met de beste wil van de wereld kan 
niemand hier een historische of kunstzinnige waarde in 
onderkennen. De kracht van deze schat ligt dan ook in het verhaal, 
de herinneringen die het object opriep bij de familie. Herinneringen, 
gematerialiseerd in objecten, waren bepalend voor het cultureel 
geheugen en het identiteitsbesef van de familie. Het informeerde 
hen en nu ons over de afkomst, achtergrond en aspiraties van de 
familie. 

Het portemonneetje was op 21 mei 1837 in Yogyakarta door 
grootmoeder Johanna H. Valck-Beijlon (1773-1844) geschonken 
aan haar kleinzoon John (1821-1895). John werd zestien en 
waarschijnlijk vond Johanna dat het tijd werd dat de 
jongvolwassene zelf met geld leerde omgaan. ‘Deze beurs heeft 
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grootmama Valck zelf gehaakt,’ staat er zorgvuldig geschreven op 
het envelopje waarin het beursje opgevouwen zat. Europese 
goederen waren zeker in die tijd buiten Batavia zeldzaam en de 
waarde van iets dat zelfgemaakt was, waarbij de maker rekening 
had gehouden met het karakter en de wensen van de persoon 
waarvoor het gemaakt werd, was groot. Zo groot dat John het 
beursje waarschijnlijk niet veel gebruikt heeft; zelfs na 173 jaar ziet 
het er, ondanks de wat verbleekte kleuren, haast ongebruikt uit. 
 
De emotionele betekenis van de maakster, ‘grootmama’ Valck, kan 
alleen begrepen worden als we de relatie van de familie Loudon met 
de familie Valck weten. Johanna Valck-Beijlon was samen met haar 
echtgenoot Jan Arend Valck, opperkoopman en advocaat bij de 
VOC, eind 1804 met hun drie kleine kinderen vanuit Kampen naar 
Indië vertrokken. Nog geen anderhalf jaar na aankomst overleed Jan 
Arend in hun woonplaats Semarang en was Johanna op haar 36ste 
weduwe. Haar oudste zoon Frans (1799-1842) ging al op zijn 
dertiende in de Indische ambtenarij werken. Later zou hij de jongste 
resident ooit worden.6 In 1814 kwam Frans als vijftienjarige jongen 
te werken onder de tien jaar oudere Schotse Alexander Loudon 
(1789-1839) als ‘collector of customs’ onder het Engelse 
tussenbewind in Semarang.7 Via deze Alexander raakten de beide 
families verknoopt. 

Alexander Loudons vader was een Schotse welgestelde 
grootgrondbezitter die volgens Angelsaksisch recht niet al zijn 
zonen landgoederen kon laten erven. Alexander was, bij gebrek aan 
grondbezit, bij de marine gegaan. Hij reisde naar China en kwam 
uiteindelijk, net zoals William Dennison in het vorige hoofdstuk, in 
1811 met Raffles op Java terecht.8 Daar doorliep hij een ambtelijke 
carrière waarbij hij op zijn 21ste benoemd werd tot resident van 
Banjuwangi. Dankzij de jonge Frans Valck ontmoette Alexander als 
waarnemend resident van Semarang diens zusje Susanna (Santje) 
Gasperdina Valck (1801-1828). Op 10 april 1815 traden zij in 
Semarang in het huwelijk: Alexander was 26, Santje trouwde op 
haar veertiende verjaardag. Dergelijk leeftijdsverschil, met daarbij 
een heel jonge bruid, was in Indië vooral tot het midden van de 
negentiende eeuw heel gewoon. We zagen het reeds bij Netje 
Scheltema en Henri Quarles van Ufford.  
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Loudon, Quarles en Dennison waren allen in Europa 
geboren en in dienst van nieuwe regeringen naar Java gekomen om 
die kolonie op Java vorm te gaan geven. Ze deden dit zij aan zij met 
families die al sinds de Compagniestijd daar de touwtjes in handen 
hadden. Het was als nieuweling dus zaak zo snel mogelijk mensen 
aan je te binden om invloed te kunnen uitoefenen. Alexander 
verkeerde dankzij de juiste Nederlandse en Engelse vrienden al snel 
in de hoogste kringen van de Indische samenleving en kon zo de 
basis voor de toekomst van zijn kinderen leggen. Hij bekleedde 
hoge functies en onderhield een uitgebreid Indisch netwerk van 
hooggeplaatste Europeanen. Zo zat een goede vriend van Alexander 
Loudon, de Brit Hugh Hope, in 1815 samen met onder meer Willem 
Jacob Cranssen, die sinds 1780 in Indië verbleef, in de Raad van 
Indië.9 Voorts rekende Loudon onder zijn vrienden het lid van de 
Raad van Indië Joost Carel Romswinckel (1772-1846),10 mr. 
Adriaan de Nijs (1791-1826), een overtuigd Patriot die in 1812 
totaal verarmd de wijk had genomen naar Indië, Jan Michiel van 
Beusechem (1775-1847), waarnemend president van de Raad van 
Justitie in Batavia, en Jean Chrétien Baud (1789-1859), ver 
familielid, die in 1811 als tweede commies bij de Engelse 
gouvernementssecretaris naar Batavia was gekomen.11 Alexander 
Loudon was zelfs bevriend met G.A.G.Ph. van der Capellen (1778-
1848), de eerste gouverneur-generaal na het vertrek van de 
Engelsen uit Java12 en met gouverneur-generaal Dominique J. de 
Eerens (1781-1840) die van 1834 tot 1840 het hoogste ambt van 
Indië bekleedde.13 Zijn vrienden- en kennissengroep bestond uit een 
mix van leden uit de oude VOC-elite, mensen die tijdens het 
Bataafs regime naar Java waren gekomen en zich door huwelijken 
in de oude elite hadden gevoegd, en de vooraanstaande Engelsen 
met wie Raffles zich had omringd. 

Het was – en in voorgaande hoofdstukken is het al eens 
gezegd – een kleine wereld, de koloniale Indische wereld aan het 
begin van de negentiende eeuw. We zagen reeds dat J.C. Baud en 
Loudon verre familie waren. Dat was meer dan slechts een 
aantekening in de marge. Tekenend voor de complexiteit van 
familiebanden, maar ook voor het belang dat daaraan gehecht werd, 
is het verhaal van het testament van Jacoba Maria Lodisio dat ik 
aantrof in het archief van de familie Loudon.14 (Zie afb. 2B) Omdat 
het testament doelbewust is opgenomen in het familiearchief (en er 
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vervolgens nooit meer uit verwijderd is), moet door de familie een 
aanzienlijke importantie aan Jacoba Lodisio’s erfenis zijn gehecht. 
Ogenschijnlijk heeft Jacoba Lodisio niets te maken met de familie 
Loudon, maar na enig historisch speurwerk ziet men de verbanden 
opduiken en het belang van familierelaties in de kolonie steeds 
duidelijker worden. Om die verwevenheid van families te illustreren 
zal ik deze casus kort uitwerken. 
 
Jacoba Lodisio was omstreeks 1769 hoogstwaarschijnlijk in Batavia 
geboren als dochter van de zeer vermogende VOC-opperkoopman 
Jacob Lodisio15 en zijn vrouw Adriana Magna Franchimont. Na de 
dood van haar vader in 1775 bleef Jacoba, samen met haar slavin, in 
goeden doen achter.16 In 1780 groeide het fortuin van Jacoba verder 
aan, toen bleek dat zij en haar zusters Anna Catharina en Adriana 
Geertruida door afstamming in vrouwelijke lijn de enig 
overgebleven erfgenamen waren van Casparus de Jong, de 
voormalig Compagniescommandeur van de Indiase Malabarkust. 
Deze man was door de handel in de Oost uitzonderlijk rijk 
geworden en liet zijn nazaten baden in weelde.17 

De zusjes Lodisio waren dan ook in Indië, waar de familie 
reeds drie generaties verbleef, en later in Nederland, waar 
waarschijnlijk Adriana Geertruida naartoe is gegaan, gewilde 
huwelijkskandidaten. Adriana trouwde de Pruisische Wendelin von 
Bilfinger en Jacoba trouwde in Batavia met Pieter Gerhardus van 
Overstraten.18 Hij was een in Nederland geboren 
burgemeesterszoon en de aangewezen opvolger van gouverneur-
generaal Alting (r.1780-1796). Helaas veroverden de Engelsen in 
1801 Ternate, hetgeen het einde betekende voor zijn aspiraties als 
gouverneur-generaal. De gebeurtenis tastte ook zijn fragiele 
gezondheid aan: nog in datzelfde jaar overleed hij in Batavia.19 
Jacoba, die op de reputatie en rijkdom van haar eigen familie en die 
van haar overleden echtgenoot kon rekenen, hertrouwde in 1805 
met de latere gouverneur-generaal Albert H. Wiese. 

Wiese had eveneens zijn partner verloren: zijn in Indë 
geboren vrouw Christina Marci was in 1805 overleden. Christina 
had Albert, die net als de meeste andere blanke mannen in Indië in 
Europa was geboren, door haar grote Indische netwerk en 
aanzienlijke fortuin (dat ook was vererfd via de vrouwelijke lijn) de 
mogelijkheden gegeven carrière te maken. Zo was Christina’s 
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halfzusje Catharina W. van Stockum getrouwd met Joost Carel 
Romswinckel. Verbazingwekkend is het dus niet dat Albert Wiese 
en Romswinckel zowel professioneel als bestuurlijk, maar ook privé 
als familieleden veel met elkaar te maken kregen. Hun dochter 
Christina Wiese trouwde met Rijck van Prehn, eveneens een goede 
vriend van Alexander Loudon en een hoge koloniale ambtenaar. Na 
Albert Wieses ambtstermijn in Indië gingen hij en Jacoba Lodisio 
rentenieren in Utrecht. Daar maakten zij dit testament op.  

In het testament liet Jacoba haar nichtje, de dochter van haar 
inmiddels overleden zus Adriana, vijfduizend gulden na, hetgeen 
een enorm bedrag was in die tijd. Haar andere nichtje Luise, 
eveneens een dochter van Adriana en Wendelin von Bilfinger, was 
een goede vriendin van Santje Loudon-Valck, de echtgenote van 
Alexander Loudon. Luise zou in 1807 in Batavia trouwen met 
Hendrik Merkus de Kock (1779-1845), de grootvader van Louise de 
Stuers (1835-1915) die weer zou trouwen met James Loudon, de 
kleinzoon van Santje. 

Tot zover de uitwerking van deze casus: het zal de lezer 
ongetwijfeld duizelen van de namen en ingewikkelde 
familiebanden. Voor de moderne beschouwer zullen het ook 
irrelevant verre familierelaties zijn, maar dat waren het in de 
negentiende eeuw en zeker in Indië, waar familie toch al schaars 
was, zeker niet. Dat bijvoorbeeld Joost Romswinckel samen met 
Albert Wiese in 1797 financieel garant wilde staan voor de weduwe 
Maria M. Wiese, het zusje van Albert (en dus voor hem het zusje 
van de echtgenoot van de halfzus van zijn vrouw), getuigt hiervan.20 
Ook het gegeven dat het testament van Jacoba Lodisio bewaard 
werd door de familie Loudon – wellicht via Luise von Bilfinger, 
Santjes goede vriendin en Louise Loudon-de Stuers’ grootmoeder – 
is een aanwijzing hiervoor. Zo begrijpen we ook de latere sterke 
verbondenheid van Alexander Loudon met de grote landhuurder 
Rijck van Prehn en zijn vrouw Christina Wiese.21 

 
Laten we terugkeren naar Alexander Loudon die in 1816, na de 
Engelse teruggave van de kolonie aan Nederland, het aanbod kreeg 
van gouverneur-generaal Van der Capellen om in ambtelijke dienst 
te blijven. Alexander, net vader geworden van zijn zoon Hugh Hope 
(vernoemd naar zijn goede vriend Hugh Hope, Raad van Indië), 
bedankte hier echter voor. Hij vertrok in 1817 met Santje, zijn kind 
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en Santjes moeder, de weduwe Johanna, naar Santjes en Johanna’s 
thuisland, Nederland. Waarom hij er niet voor koos terug te keren 
naar Groot-Brittannië is onduidelijk. In Holland werden nog meer 
kinderen geboren: John Francis in 1821, Alexander jr. (Alex) in 
1822 en James in 1824. Klaarblijkelijk had Alexander sr. al wat 
ondernemingen en zaken opgezet in Nederlands-Indië, want hij liet 
zich in Nederland in september 1824 tot Nederlander naturaliseren 
– volgens de herinneringen van zoon James om zijn ondernemingen 
in Indië veilig te stellen.22 

 De familie Loudon bezit nog steeds een schilderij waarop is 
afgebeeld hoe grootmoeder Johanna Valck-Beijlon zittend haar 
kleinzoon John, een blonde krullenkop, plaatjes laat kijken in een 
natuurboek terwijl de oudste, Hugh, haar benadert met een brief in 
de hand. Johanna kijkt hem liefdevol aan.23 Het schilderij herinnert 
generaties Loudon aan hun geschiedenis en voorouders en bindt hen 
met een gedeeld verleden samen. Op het moment dat het schilderij 
werd vervaardigd waren Santje en Alexander met alleen Alex 
alweer teruggekeerd naar Java. Daar beproefde Alexander, net als 
William Dennison, zijn geluk als planter. De overige kleine 
kinderen (de oudste was pas negen) bleven bij grootmama Valck in 
Utrecht. De centrale plaats die grootmoeder Valck toen al innam in 
het gezin, vanwege de afstand tussen de ouders en hun kinderen, is 
op het schilderij prachtig vereeuwigd. Wellicht verbeeldde de brief 
in de hand van de jonge Hugh de relatie met zijn ouders en broertje 
in Indië. 
 In Indië werd ondertussen het familienetwerk verder 
uitgebreid. In 1822 was in Batavia Frans Valck met Auguste C.E.H. 
Schenck getrouwd. Auguste was de dochter van Willem Schenck en 
Augusta P.W. Frensdorff uit het Duitse Dillenburg. Haar ouders 
hadden daar in de entourage van de gevluchte Nederlandse 
stadhouder Willem V verkeerd. Schenck had het in Indië vervolgens 
gebracht tot generaal-majoor bij de infanterie van het Indische 
leger. Valck verbond zich dus met een invloedrijke familie in zowel 
Nederland als Indië. Voor Alexander Loudon sr. waren Britse 
netwerken nog steeds van grote importantie. Onder het Engelse 
tussenbestuur hadden, ingegeven door de grote behoefte aan geld 
van de koloniale staat, grote verkopen van land plaatsgevonden. In 
1813 werd het reusachtige landgoed de Pamanukan- en 
Tjiasemlanden, dat ingeklemd lag tussen Cheribon en de Preanger,24 
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verkocht aan twee Engelsen. Zij heetten James Shrapnell (?-1815) 
en Philip Skelton (1779-1821) en zij waren gelieerd geweest aan de 
onderneming van Charles Forbes in Bombay.25 Indië mocht in 1816 
dan wel terug in Nederlandse handen zijn, de Britten bleven hun 
eigen netwerk vormen, waarbij bijvoorbeeld het Bataviaasch 
Genootschap een knooppunt met andere netwerken vormde. Skelton 
was dan ook lid van dit genootschap. De eigenaars van het land en 
de administrateurs die Skelton benoemde waren met name Britten: 
Alexander Loudon was één van hen.26 Voor Alexander was het 
administrateurschap aanvankelijk een zeer voordelige positie. Zijn 
zwager Frans Valck was van 1823 tot 1826 resident in Krawang en 
dus degene met wie Alexander continu moest onderhandelen over 
Javaanse herendiensten en ander regelingen waardoor de landen 
goed zouden kunnen renderen. De goodwill die er bestond door de 
vriendschappelijke en familiaire relatie tussen die twee zal veel 
bespreekbaar en mogelijk gemaakt hebben.27 

Op Tenger Agung, het landhuis van de landen, beviel Santje 
Loudon-Valck in 1827 van haar zesde zoon: William Beijlon. Nog 
geen jaar later overleed ze, pas 28 jaar oud en moeder van zes 
jongens en één jong overleden meisje – al had ze het grootste deel 
van haar kinderen niet om zich heen. Na de dood van zijn vrouw 
werd Alexander Loudon door zijn vriend J.C. Baud ertoe 
overgehaald naar Nederland af te reizen. De gezondheid van zijn 
schoonmoeder in Nederland, die voor drie van zijn kinderen zorgde, 
liet te wensen over en deze zoontjes zouden vaderlijk gezag nodig 
hebben.28 Alexander nam ontslag als administrateur van de 
Pamanukan- en Tjiasemlanden en kwam naar Nederland om zijn 
drie kinderen en de twee zonen van zijn uit Indië verbannen vriend 
Rijck van Prehn op te halen. Met een bekwame onderwijzer, hun 
trouwe Schotse kinderjuffrouw Jane Fyfe, grootmoeder Valck, 
Henry en Willem van Prehn en alle jongens Loudon zeilde 
Alexander aan het eind van 1831 met de ‘Helena Christina’ van 
Rotterdam weer terug naar Java. James, Hugh en John zullen aan de 
rokken van ‘grootmama’ Valck hebben gehangen. Zij was de enige 
stabiele factor in hun nog korte, maar woelige leven. Vader 
Alexander was hun relatief onbekend; hun grootmoeder was, aldus 
James, ‘in waarheid onze tweede moeder’.29 

 Hoe cruciaal netwerken van familie en vrienden in het 
Indische leven konden zijn, zien we op het moment dat Alexander 
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en de zijnen in april 1832 in Batavia arriveerden. Een deel van het 
gezelschap werd ondergebracht bij generaal Schenck, Frans Valcks 
schoonvader. De rest logeerde bij de familie De Nijs waarmee 
Alexander bevriend was. Alexander probeerde zijn jonge protegés 
Van Prehn op kantoor bij Frans Valck te plaatsen: ‘Henry will 
likely be employed in Valcks office, I shall introduce him to the 
governor [Valck, CD] on Saturday,’30 schreef Alexander kort na 
aankomst in Batavia geruststellend aan vader Rijck van Prehn in 
Zwolle. Net als Henry van Prehn werden de jongens Loudon via 
Semarang naar oom Frans Valck in Yogyakarta gestuurd. Valck 
was inmiddels bevorderd tot resident aldaar en had ruimte genoeg 
voor zijn neefjes. 
 De oudste zoon Hugh belandde op het in 1832 geopende 
Instituut voor de Javaansche Taal in Solo, tegelijk met Johannes 
Albertus Wilkens, met wie we in een later hoofdstuk kennis zullen 
maken.31 De plaatsing van zijn zoon Hugh op het instituut geeft aan 
dat vader Alexander niet van plan was zijn kinderen voor hun 
opvoeding terug naar Europa te sturen. Dat was een opmerkelijke 
beslissing voor iemand die, net als zoveel andere Britten, de zowel 
qua uiterlijk (mensen van gemengd bloed) als qua gewoontes 
weinig Europese samenleving van het begin van de negentiende 
eeuw op Java maar moeilijk kon verdragen.32 ‘[I find the] 
perspiration from the numerous half-cast and black hides 
insufferable,’33 klaagde Alexander Loudon bijvoorbeeld in 1832 
naar aanleiding van een feestje. Door zijn zoon in Indië op te laten 
leiden tot Indisch ambtenaar was de kans groot dat Hugh in Indië 
zou blijven, Indische gewoontes zou aannemen en een relatie met 
een in Indië geboren vrouw van gemengde afkomst zou aangaan 
(hetgeen ook gebeurde34). Dit waren aspecten die Alexander niet 
kon waarderen, maar die er niet toe leidden dat Hugh terug naar 
Holland werd gezonden. Hugh en zijn broers hadden in 
tegenstelling tot hun vader minder moeite met dergelijke aspecten. 
Deze specifiek Engels-koloniale geestelijke bagage was dus binnen 
een generatie verdwenen. Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat 
Frans Valck invloed op zijn zwager heeft uitgeoefend om Hugh 
naar het Instituut te sturen.  

 
‘Oom’ Frans Valck had, door zijn nauwe band met Hugh, John en 
James,35 veel invloed op zijn neefjes en vormde mede hun karakter. 
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Om die invloed te kunnen duiden is het noodzakelijk dat we een 
paar jaar teruggaan in de tijd, namelijk naar het begin van de Java-
oorlog (1825-1830). 
 Uit James’ memoires blijkt namelijk dat hij onder de indruk 
was van Valcks verrichtingen in die oorlog, waarvoor Valck was 
onderscheiden met de medailles van de Militaire Willems-Orde en 
de Nederlandse Leeuw. In zijn tekst roemt James de moed en het 
beleid van zijn oom.36 Die prominente rol in de Java-oorlog had 
Valck vooral kunnen spelen door zijn grote culturele kennis van het 
land, de taal en gewoontes. Voor Valck was dit een essentieel 
onderdeel van zijn dagelijks functioneren en eigen identiteit. 
Opgegroeid in Semarang sprak hij vloeiend Javaans. Hij had 
belangstelling voor de Javaanse geschiedenis en literatuur. Zo werd 
het hem toegestaan een handgeschreven kopie te maken van de 
Babad Kartasura, waarin een deel van de geschiedenis van Java 
beschreven is en waarvan het handschrift door de Paku Alam, de 
vorst die sinds 1813 onder de sultan in Yogyakarta stond, werd 
bewaard.37 Niet alleen met het hof van de Paku Alam onderhield 
Valck goede betrekkingen. Aan het hof van de sultan van Yogya 
scheen hij een minnares te hebben gehad, die de favoriete 
onofficiële vrouw van de sultan was geweest.38 Door zijn 
belangstelling en betrekkingen met de vorstenhoven werd hij door 
de Javaanse aristocratie als een volwaardige gesprekspartner 
beschouwd en kon hij veel macht uitoefenen aan de Centraal-
Javaanse hoven.39 Het verhaal gaat dat hij met zijn seksuele 
escapades de woede had gewekt van pangeran (prins) Diponegoro 
van Yogyakarta en andere Javaanse edellieden, waardoor hij een 
van de oorzaken was van het uitbreken van de Java-oorlog.40 In 
1826 werd Valck naar het op dat moment chaotische Centraal-Java 
overgeplaatst. Als resident van de gebieden Pasuruan en Kedu 
kwam hij niet alleen in aanraking met de erfenis van de grote 
antieke Javaanse cultuur – alleen al voor zijn residentiehuis in 
Magelang (Kedu) stond een antiek hindoe-Javaans beeld van 
Brahma met vier aangezichten –, maar werd Valck ook 
geconfronteerd met sociale onrust en openlijke oorlogvoering. 

‘De overwinnaars schrijven de oorlog’: dit gezegde is niet 
alleen maar een cliché. De Java-oorlog werd in Nederland verteld 
vanuit het perspectief van de Nederlanders. De tegenstanders bleven 
in de schaduw en werden tot bijzaak gereduceerd om de nederlagen 
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en het falen van de Nederlanders tijdens de oorlog te verdoezelen. 
De door Valck en anderen verzamelde voorwerpen tijdens deze 
oorlog bekrachtigden en legitimeerden deze versie van de 
geschiedenis. Tegelijkertijd zijn het juist ook deze objecten die dit 
verhaal later konden ontkrachten en van nuances voorzien. 
Voorwerpen zijn dan ook ambigu: in verschillende handen kunnen 
ze naar verschillende betekenissen verwijzen. 

Het verhaal van de Java-oorlog vanuit het Europese 
perspectief begon in mei 1823, toen gouverneur-generaal Van der 
Capellen (r.1816-1822) maatregelen afkondigde tegen misstanden 
bij de verpachting van landbouwgrond. Van der Capellen wilde de 
pacht van land door Europeanen of Chinezen in de Vorstenlanden 
voortaan verbieden. Dit zou betekenen dat de Javaanse edellieden 
weliswaar minder Europese en Chinese invloeden in hun omgeving 
zouden hoeven dulden, maar ook dat zij inkomsten mis zouden 
lopen en, erger nog, dat ze verplicht werden de voormalige 
landhuurders te compenseren.41 In combinatie met de aanhoudende 
droogte en het uitbreken van een cholera-epidemie leidde dit tot 
grote onrust onder de lokale bevolking. Het was Diponegoro die 
deze onvrede kanaliseerde en er een religieuze, anti-Nederlandse 
betekenis aan gaf. Door zich uit te geven voor de ware islamitische 
verlosser die Java terug zou brengen naar een tijd van welvaart en 
orde zoals die had bestaan voor de komst van de Nederlanders, 
begon hij leiding te geven aan het verzet. In mei 1825 kwam het tot 
toevallige schermutselingen tussen aanhangers van Diponegoro en 
de pati (hoge ambtenaar) van de sultan van Yogyakarta. Toen de 
Nederlanders, om de sultan te steunen, vanuit Yogyakarta troepen 
stuurden om Diponegoro te arresteren, ontvlamde de situatie in een 
openlijke oorlog van Javanen tegen Europeanen en Chinezen.42 

Diponegoro’s aanhang groeide snel. De opstand verbreidde 
zich over heel Centraal- en Oost-Java, maar het epicentrum van de 
onlusten was Yogyakarta. De positie van de Nederlanders in Java 
werd steeds precairder. Frans Valck, als resident van Kedu, 
participeerde samen met generaal H.M. de Kock, diens schoonzoon 
majoor F.V.H.A. de Stuers (1792-1881), overste Aart de Kock van 
Leeuwen (1792-1840) en luitenant-kolonel F.D. Cochius (1787-
1876) in de strijd tegen de opstandelingen. De macht van de 
Nederlandse gezagsdragers werd bovendien versterkt door het 
privéleger van de prominente Europees-Javaanse43 landhuurder 
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Johannes Augustinus Dezentjé (1797-1839). Het was een 
gruwelijke oorlog: sympathisanten van Diponegoro werden 
onthoofd en hun hoofden werden als afschrikwekkend voorbeeld op 
een staak geplaatst.44 Terwijl het oorlogstoneel continu veranderde, 
reisde Valck met de militairen mee. Onderweg kwamen ze de 
ontredderde bevolking tegen, die gebukt ging onder de cholera-
epidemie, misoogsten door de droogte en de verwoesting van hun 
bezit en landbouwgronden door de strijdende troepen. 
 
Het waren waarschijnlijk deze moeizame omstandigheden die de 
bevolking ertoe brachten haar pusaka (erfstukken) te verkopen aan 
geïnteresseerde Europeanen. Valck schreef in een artikel dat hij 
juist gedurende deze periode in de districten waar strijd was 
geleverd (zoals Ledok, Kedu en Madiun) was begonnen met 
verzamelen en dat veel van de voorwerpen die hij in zijn bezit 
kreeg, door de lokale bevolking gevonden waren bij de bewerking 
van het land.45 Het is waar dat in deze periode boeren en arbeiders 
bij de aanleg van wegen en bruggen regelmatig objecten in de grond 
aantroffen, maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn geweest: 
de voorwerpen konden al decennia eerder opgegraven zijn en 
sindsdien als familiepusaka hebben gefunctioneerd.46 De 
voorwerpen werden generaties lang als kostbaar familiebezit 
gekoesterd en aangevuld met de objecten die geregeld uit de grond 
tevoorschijn kwamen, opgedolven door landarbeiders die aan het 
werk waren op hun eigen sawa’s (rijstvelden) of op ondernemingen. 

Pusaka werden niet snel van de hand gedaan, maar in geval 
van nood moest men wel. Wat verder pleit voor het idee dat Valck 
zijn collectie grotendeels verwierf tijdens de Java-oorlog, is het feit 
dat hij in deze periode lid werd van het Bataviaasch Genootschap. 
Maar in geen van zijn geschriften verbond hij zijn 
verzamelgeschiedenis openlijk aan de ellende van de Java-oorlog.47 

Tussen 1826 en 1841 verzamelde Valck in Centraal-Java 
zo’n 245 hindoe-Javaanse grote en kleine koperen, gouden en 
stenen beelden, armbanden, tempelbellen, munten en andere 
voorwerpen.48 Aan de wanden van zijn huis hingen schotels van 
Chinees porselein en talams (hindoe-Javaanse offerschalen).49 
Valck was niet de eerste met een dergelijke interesse: al sinds het 
eind van de achttiende eeuw hadden Europeanen in Centraal-Java 
belangstelling voor de fascinerende antieke hindoe-Javaanse 
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beelden die met name in die streek ‘opdoken’.50 Zeker na 1825 
waren de kleinere hindoe-Javaanse voorwerpen relatief gemakkelijk 
verkrijgbaar. Door hun omvang waren de objecten makkelijk te 
vervoeren en iedereen kende de handelaren en andere verzamelaars. 
Hierdoor werden deze voorwerpen, tot diep in de twintigste eeuw, 
geliefde verzamelobjecten.51 Valcks’ opvolger Hendrik J. Domis 
(1782-1842) begon eveneens hindoe-Javanica te verzamelen.52 
Domis en Valck gingen met elkaar om; Domis had bovendien vanaf 
1820 regelmatig contact met de voormalige gouverneur van Java’s 
Noordoostkust, Nicolaus Engelhard (1761-1831), een van de eerste 
verzamelaars van hindoe-Javaanse beelden.53 

Valck werd na de Java-oorlog politiek en cultureel gezien 
invloedrijker. Zo werd hij tweemaal resident van Yogyakarta. 
Tevens verwierf hij steeds meer kennis van de oudheidkundige 
voorwerpen van Java in een tijd waarin die kennis nog niet zo groot 
was.54 Zijn positie in de nabijheid van de lokale politieke 
machtscentra die tot de invloedrijkste van Java behoorden, en zijn 
kennis van de Javaanse taal en cultuur verschaften hem de 
mogelijkheid invloed uit te oefenen op het politieke beleid van het 
hof.55 Met zijn culturele kennis van beide werelden kon hij zijn 
voordeel doen. Zo vroeg de jonge vorst Hamengkubuwono V hem 
Europese meubels en andere goederen te kopen.56 

Op 8 juli 1837 ontving Frans Valck als resident van 
Yogyakarta een hoge gast bij hem thuis: prins Hendrik (1820-1879). 
Deze kleinzoon van de toenmalige koning Willem I (r.1815-1840) 
deed in zijn reis door de archipel Yogyakarta aan. Als cadeau ter 
herinnering aan dat bezoek aan Yogyakarta en aan hem zelf schonk 
Valck prins Hendrik zijn eigen kopie van de Babad Kartasura: 
Valcks naam stond in zwierige letters op de omslag van het in rood 
leer gebonden en met verguldsel versierde boek.57 Precies een jaar 
later ontving Frans Valck in Yogya gouverneur-generaal De Eerens, 
een oude vriend van Alexander Loudon, op diens reis door de 
archipel. De Eerens moet Valcks collectie oudheden uitgebreid 
bewonderd hebben. Het is niet onvoorstelbaar dat de hindoe-
Javaanse voorwerpen uit de streek Kedu en uit de omgeving van 
Solo in De Eerens’ collectie een geschenk van Valck waren.58 Twee 
jaar later ontving Valck in mei de predikant W.R. baron van 
Hoëvell (1812-1879). Van Hoëvells oom was oud-gouverneur-
generaal Van der Capellen, een goede vriend van Alexander 
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Loudon en ook verzamelaar van hindoe-Javanica. Wellicht kenden 
Valck, Loudon en Van Hoëvell elkaar reeds door Van der Capellen. 
Valck leidde Van Hoëvell, eveneens liefhebber van oudheden, rond 
in zijn collectie.59 Door de getoonde interesse lijkt het erop dat 
Valcks collectie een begrip was geworden binnen de bovenlaag van 
cultureel geïnteresseerde Europeanen. 
 Van Hoëvell, Valck en Domis waren ervan overtuigd dat 
hun onderzoekingen het maatschappelijk belang van de kolonie en 
Nederland dienden en dat veel andere Europeanen hun voorbeeld 
zouden moeten volgen.60 Ze zagen zich als de hoeders van de 
antieke Javaanse cultuur. Hoewel Valck vermoedde dat de Centraal-
Javaanse hoogstandjes van kunst en architectuur gebouwd waren 
door het Javaanse volk (en niet zoals zoveel anderen dachten door 
een Indiaas volk) en hij daarmee de bevolking enige eer aandeed, 
stelde hij wel dat dit gebeurd moest zijn ‘onder leiding van 
Hindoesche (…) kunstenaren’61 en dat ‘de kunst (…) in verval 
geraakt, en verloren gegaan’62 was. Valck maakte de kunst los van 
de moderne Javaan en zag de Europeaan als hoeder van dit erfgoed. 
Door de rol van de Indiërs in de kunst van Java zo te benadrukken, 
eigende hij zich de Javaanse klassieke geschiedenis toe: India was 
onderdeel van de Griekse beschaafde wereld geweest en daarmee 
onderdeel van de bakermat van de westerse beschaving. Valck zag 
dan ook in hindoe-Javaanse beeldjes kenmerken van de klassieke 
oudheid; zo herkende hij in een beeldje de Griekse wijngod 
Bacchus. Op deze wijze koppelde hij de Javaanse klassieke 
geschiedenis aan de Westerse beschaving en door daar de moderne 
Javaan buiten te plaatsen, maakte hij de Javaanse cultuur 
onbeschaafd en minderwaardig.63 De ‘ander’ was niet alleen op het 
slagveld van de Java-oorlog overwonnen, maar ook cultureel werd 
hij ondergeschikt gemaakt aan de westerse cultuur.  

Trofeeën uit de Java-oorlog 
Frans Valck speelde tijdens de Java-oorlog een belangrijke rol in de 
onderhandelingen tussen Diponegoro en het Nederlandse gezag.64 
Diponegoro noemde Valck volgens generaal De Kock zelfs ‘mijn 
zoon’.65 De Stuers en later ook anderen66 beweerden echter 
impliciet dat Diponegoro dat als een excuus gebruikte om de 
Nederlanders te kunnen vernederen door ze in het laag-Javaans aan 
te spreken, waardoor de aangesprokene als de mindere van de 
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spreker wordt gezien. Maar waarschijnlijk was die uitleg een manier 
van de Hollanders om Diponegoro als laf en sluw te portretteren en 
zo mede zijn arrestatie te rechtvaardigen. Diponegoro werd op 28 
maart 1830 om half acht ’s morgens in Magelang, in aanwezigheid 
van Valck, De Kock en De Stuers, gearresteerd tijdens 
onderhandelingen. 
 Voor de Nederlanders was dat een opluchting. Het verloop 
van de Java-oorlog had definitief een einde gemaakt aan het verzet 
van de Javaanse elite tegen de Nederlandse overheersing. De 
beëindiging van deze oorlog in 1830 betekende ook het einde van 
het door Daendels (gouverneur-generaal van 1807-1810) en Raffles 
(r.1811-1816) gevoerde beleid en luidde het begin in van het meest 
koloniale tijdperk van Indië ooit. Het neerslaan van de opstand 
kwam dus neer op het definitief vestigen van het Nederlandse gezag 
op Java, een nationale imperialistische daad die met een nationaal 
heldenschap werd geëerd op het moment dat in Nederland het 
nationalisme verbonden raakte met de kolonie. De verdienstelijke 
rol die Valck, De Stuers en De Kock daarin hadden gespeeld, 
vestigde hun naam. 

De oorlog werd niet alleen letterlijk gewonnen, maar ook 
symbolisch opgeëist door beslag te leggen op de belangrijkste 
voorwerpen die een Javaan in zijn bezit kon hebben: door het 
innemen van de pusaka van de vorsten, de heilige erfstukken die 
hun macht legitimeerden en persoonlijkheid omvatten. Het erfstuk 
dat beter dan welk voorwerp dan ook het onderwerpen van de 
Centraal-Javaanse elite kon bekrachtigen, was de Javaanse kris 
(versierde dolk). Een kris behoorde tenslotte niet alleen tot de 
pusaka, maar was ook een oorlogswapen. 

De kris van Diponegoro was voor Nederland hét symbool 
van de overgave en de definitieve vestiging van het Nederlandse 
gezag. Voor de Javanen en het latere Indonesië symboliseerde deze 
kris het verzet, het heldendom en het martelaarschap van 
Diponegoro en het Javaanse en later Indonesische zelfbewustzijn.67 
De pusaka van opstandeling Diponegoro werden politieke 
machtsmiddelen die door strijdende partijen ingezet konden 
worden. Maar liefst vijf verschillende krissen van Diponegoro68 die 
in Nederlandse handen zijn geraakt, zijn mij bekend (volgens 
historicus Peter Carey moeten er zelfs nog meer zijn geweest)69 – en 
allemaal werden ze door de koloniale machthebbers ingezet als ‘dé 
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kris van Diponegoro’, als symbool voor de almacht van het 
Nederlandse gezag en de onderwerping van ‘de’ Javaan. 
Nederlandse gezagsdragers begrepen al snel de zeggingskracht van 
de ingenomen kris van Diponegoro. Kolonel Cleerens stuurde 
vrijwel meteen na diens arrestatie de kris aan koning Willem I als 
bewijs van Diponegoro’s overgave en als herinnering aan de oorlog. 
Ingesloten bij de kris was een briefje van een van de trouwste 
bondgenoten van Diponegoro, Sentot, die in het Javaans verklaarde 
dat deze kris écht de kris van Diponegoro was. Op de achterkant 
van het briefje stond een officiële verklaring van C.L. van den Berg, 
die in mei 1830 leerling was op het Instituut voor de Javaansche 
Taal en twee jaar later Hugh Hope zou beoordelen als docent op 
datzelfde instituut.70 Toen in januari 1831 de kris opgenomen zou 
worden in het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, liet de 
directeur van het kabinet zich de kris uitleggen door de toentertijd 
in Nederland verblijvende Javaanse schilder Raden Saleh.71 

Verschillende Nederlanders gebruikten zoiets veelzeggends 
als de kris van Diponegoro om zichzelf een rol in dit 
nationalistische epos te geven en om een dergelijk symbool van 
overwinning op de beroemde rebel te kunnen claimen. Zo zou een 
kris van Diponegoro in het bezit geweest zijn van de Vorstenlandse 
landhuurder George Lodewijk Weijnschenk (1847-1919).72 In 1886 
deed Weijnschenk enkele prachtige voorwerpen uit zijn collectie, 
waaronder wayangpoppen met zijn initialen en, het wordt gezegd, 
de kris van Diponegoro, cadeau aan keizer Franz Jozef van 
Oostenrijk (r.1848-1916). In 1910 zou hij ook nog een gamelan (set 
Javaanse muziekinstrumenten) uit zijn bezit aan een instelling in 
Wenen schenken, vermoedelijk het Naturhistorisches Museum.73 
George Lodewijks grootvader Leopold Weijnschenk was in 1780 
vanuit de omgeving van Wenen naar Indië gekomen. Door de 
schenking aan de keizer vestigde George Lodewijk zijn naam in zijn 
‘land van herkomst’.74 

Een andere kris van Diponegoro dook in 1931 bij 
kunsthandelaar Damme op. Deze kris zou volgens de toenmalige 
eigenaar uit het bezit van de familie De Kock zijn gekomen en via 
de chef van het handelshuis Pryce en Co., Herman Holle (1831-
1896) (broer van de beroemde Karel Holle) en de familie Van 
Blommestein in zijn handen zijn overgegaan. In 1931 bood hij de 
kris te koop aan. Is dit dezelfde kris die vijf jaar later opduikt in 
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Amsterdam?  In 1936 vond in Amsterdam een tentoonstelling plaats 
van Aziatische kunst in particuliere en openbare Nederlandse 
collecties. Tussen alle getoonde krissen lag, zo stelde de 
tentoonstellingscatalogus, de kris van Diponegoro.75 Deze kris 
behoorde op dat moment tot de collectie van Jan Gerard Huijser 
(1878-1962).76 (Zie afb. 2G) Deze in Indië geboren 
rechtbankpresident en amateur-kunstenaar verzamelde vanaf 
ongeveer 1910 in Nederland etnografica uit zijn geboorteland en 
had daarbij een speciale voorliefde voor wapens als krissen, sabels 
en lansen uit Bali en Java.77 Hij trad voorts op als bemiddelaar78 
tussen verzamelaars en was een goede vriend van de vader van de 
beroemde verzamelaar van Indische kunst, Carel Groenevelt (1899-
1973). Wellicht dat hij op een van deze manieren of in de 
kunsthandel van Damme in aanraking kwam met ‘de’ kris van 
Diponegoro en deze een passend onderdeel vond van zijn collectie 
als uitdrukking van zijn eigen, koloniale, identiteit. 

In Batavia maakte Diponegoro’s bewaker, de baljuw van 
Batavia, Adrianus J. Bik (1790-1872), tussen 8 april en 3 mei 1830 
een vluchtig portret van de beroemde opstandeling. Bik was als 
tekenaar met botanicus C.B.G. Reinwardt (1773-1854) naar Indië 
gekomen om de kolonie voor het moederland vast te leggen en zal 
dus gewend zijn geweest (min of meer) natuurgetrouw te tekenen. 
Diponegoro werd niet door Bik getekend als een verslagen man, 
maar als een jonge man met een vriendelijke, haast zachtaardige 
gezichtsuitdrukking. In een band om zijn middel steekt prominent 
een kris. Het was, volgens Bik, de kris Kanjeng Kyai Bandayuda, 
wat zoiets betekent als ‘heer die zonder wapens duelleert’.79 (Zie afb. 
2AL) De kris die in Nederland terecht zou komen, heette Kyai Nogo 
Siloeman, ‘toverende koning der slangen’.80 Onder zijn schets 
schreef Bik: ‘Dipo Nogoro. Hoofd der muitelingen op Java’. Zo had 
Bik zijn eigen souvenir aan de Java-oorlog en aan de beroemdste 
participant daarin. Het portret zou daarna nog minstens eenmaal 
gekopieerd worden: in 1835 door kunstenaar Christiaan C.A. Last 
(1808-1872). 

‘De’ kris van Diponegoro verbond, kortom, verschillende 
partijen, personen en gebieden in één imperial space en één 
geschiedenis en stond voor hun eigen verhaal, hun eigen waarheid. 
Het hoeft niet bewezen te worden dat die krissen écht aan 
Diponegoro toebehoorden. Het gaat vooral om het verhaal dat het 
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voorwerp belichaamde en de politieke, sociale en emotionele 
waarden die aan de voorwerpen van Diponegoro kleefden.81 Zoals 
historica Maya Jasanoff stelde voor het in bezit hebben van de 
voorwerpen van een illustere Indiase raja (vorst): ‘like brushing 
cheeks with history’.82 
 
Ook andere, vermeende, pusaka van Diponegoro werden 
buitgemaakt. Zijn eigen pusaka, de heilige erfstukken die bij de 
Javaanse adel van generatie op generatie werden doorgegeven en de 
bezitter zijn identiteit en legitimiteit als heerser verschaften, werden 
nu pusaka van zijn tegenstanders en overwinnaars. Zo kreeg 
infanterie-officier Carel P.A. baron de Salis Soglio Mayenfeld 
(1800-1871), die deel uitmaakte van de Nederlandse troepen tijdens 
de Java-oorlog, een één meter hoog beeld van Ciwa als Batara Guru 
in handen dat aan Diponegoro zou hebben toebehoord. Carel stierf 
zonder nageslacht en het beeld kwam via een Nederlandse 
jonkheer83 in het bezit van alles-verzamelaar jhr. C.H.C.A. 
Sypestein (1857-1937) om uiteindelijk in 1936 in het Museum van 
Aziatische Kunst in Amsterdam tentoongesteld te worden.84 

Majoor W.A. Roest, die bij de overgave van Diponegoro in 
Magelang aanwezig was, bezat ‘van den hoofdmuiteling’ 
Diponegoro een lans en van ‘zijn dapperen veldheer’85 Sentot een 
met diamant bezette kris.86 Roest schonk ze aan het eind van zijn 
leven aan het koloniaal militair tehuis Bronbeek in Arnhem waar ze 
een plekje kregen in de ‘tropheezaal’.87 In die zaal werden alle 
‘grootsche’ koloniale militaire prestaties in herinnering geroepen 
door de tentoongestelde voorwerpen. De kris attendeerde iedere 
toeschouwer op Roests rol in deze nationalistische verrichting. 
Officier van gezondheid en de latere chef van de militair-
geneeskundige dienst in Indië, Geerlof Wassink (1811-1864), 
ontving waarschijnlijk tussen 1833 en 1844 op Bengkulu een piek 
van de daar naar toe verbannen Sentot. Sentot was door Wassink 
genezen van een ernstige ziekte en zou hem daarvoor zeer dankbaar 
zijn geweest. Ergens vóór 1864 schonk Wassink de piek vervolgens 
met deze informatie aan het Museum van het Bataviaasch 
Genootschap.88 Het inzetten van dergelijke oorlogstrofeeën door de 
Nederlanders ter beïnvloeding van de publieke opinie toonde niet 
alleen Nederlands macht en grootheid. Het liet ook onbedoeld de 
instabiliteit van die onderwerping zien en de dreiging die in de 



1870 – Adel dankzij de imperial space. Drie generaties Loudon 

 117 

uitgestrekte archipel ondergronds heerste. Iets wat we later ook 
zullen zien bij de Aceh-oorlog. 

‘En het sloegt juist tien uren, toen de rustverstoorder van 
Java alle grootsheid verloren had, en als gevangene werd 
weggevoerd. Gelukkig! Gode zij dank! is alles [sic] zoo rustig 
afgelopen; en na dat Diepo negoro weg was, betoonde een ieder 
zijne ongeveinsde vreugde,’ schreef generaal Hendrik de Kock 
opgelucht over die 28ste maart 1830.89 Na de gevangenneming van 
Diponegoro ging hij op weg naar Holland; vanuit Magelang vertrok 
hij in mei naar Semarang. Daar trof hij een bevolking die reeds op 
de hoogte was van de wat de overgave zou gaan heten. 
 Oorlog kent niet alleen vijanden en bondgenoten. Er waren 
ook bevolkingsgroepen die leden onder de gewelddadigheden. Een 
rood zijden kleed in de nalatenschap van generaal De Kock geeft 
daarin inzicht.90 (Zie afb. 2K) De Chinese bevolking in Semarang 
bood De Kock dit zijden kleed aan. Op het kleed viel in (moeilijk 
leesbaar) Chinees-Maleis en in Chinese karakters te lezen hoe 
dankbaar de Chinese gemeenschap van Semarang De Kock was 
voor diens inzet en beleid gedurende de Java-oorlog en het resultaat 
daarvan: vrede. Het was niet zonder reden dat met name de Chinese 
bevolking De Kock zo dankbaar was. Diponegoro had de Javaanse 
bevolking opgezet tegen de Chinezen. Gewelddadigheden tegen het 
Chinese deel van de bevolking, brandstichtingen en plunderingen – 
oogluikend toegestaan door de koloniale autoriteiten – waren het 
gevolg geweest. De Kock ontving het kleed en nam het met zich 
mee toen hij zich op 8 juni 1830 inscheepte. Het kleed zou 
gedurende zijn hele leven de herinnering oproepen aan een 
dankbare bevolking en het was ongetwijfeld onderdeel van zijn 
rechtvaardiging voor zijn arrestatie van Diponegoro tijdens de 
onderhandelingen over overgave. De Kock moest het wel 
rechtvaardigen, want er waren al snel twijfels gerezen over de 
juistheid van Diponegoro’s arrestatie zoals die was uitgevoerd door 
Valck en hemzelf. Prins Hendrik,91 de al genoemde jongste zoon 
van koning Willem II, noemde na zijn ontmoeting met Diponegoro 
in Makassar in 1837 de arrestatie ‘een schandvlek’92 op de eer van 
Nederland. 

De jonge Oranjeprins week met zijn mening af van het 
officiële beleid: in het moederland werd De Kock voor zijn 
verdienstelijke rol in de Java-oorlog door de koning onder meer 
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beloond met het Ridder Grootkruis in de Militaire Willems-Orde. In 
1835 zou De Kock zelfs in de adelstand worden verheven en werd 
hij baron De Kock: de Java-oorlog bracht De Kocks professionele 
en maatschappelijke carrière tot grote hoogte. In Nederland gaf hij 
de schilder Nicolaas Pieneman (1808-1860) opdracht de arrestatie 
van Diponegoro en zijn eigen rol daarin te vereeuwigen. De basis 
was een schets van H.J.J.L. De Stuers. Het moest De Kock als 
triomfator weergeven – de ‘onderwerping’ van Diponegoro was De 
Kocks grootste wapenfeit in zijn eigen verhaal van de Java-oorlog 
en hij wilde dat graag en groots, zowel letterlijk als figuurlijk, voor 
het nageslacht vereeuwigen. Pieneman was op dat moment een 
bekende kunstschilder die zich had gespecialiseerd in het schilderen 
van recente historische gebeurtenissen. Het resultaat was een 
schilderij waarin De Kock, staande op de voorgalerij van het 
residentiehuis van Magelang, de symbolisch lager op het erf staande 
Diponegoro resoluut naar de koets wijst die de Javaan zou 
wegbrengen. Ondertussen kijkt De Kock zijn adjudant De Stuers, 
naast hem, resoluut aan. Op de grond liggen de in beslag genomen 
speren.93 De centrale figuren van het schilderij zijn Diponegoro en 
De Kock; alleen zij staan in het volle zonlicht. De Nederlandse vlag 
wappert straf in de wind.94 Op de vergulde lijst valt in grote, 
zwierige letters de boodschap van het schilderij te lezen: ‘De 
onderwerping van den hoofd-muiteling Diepo Negoro aan den 
Luitenant Generaal De Kock. Einde van den oorlog op Java, 1825-
1830.’ (Zie afb. 2L) Het was zo’n krachtig beeld dat de Javaanse 
schilder Raden Saleh enkele jaren later zijn eigen, naar sommigen 
tegenwoordig zeggen, antikoloniale en prenationalistische versie 
ervan schilderde.95 (Zie afb. 2N) 

De Kocks nageslacht zag hem graag in die rol van 
overwinnaar van de Java-oorlog. Tien jaar na de dood van Hendrik 
lieten zijn erfgenamen hem, als luitenant-generaal, nogmaals 
vereeuwigen door Nicolaas Pieneman. Het schilderij toont een 
statige heer in vol tenue die de beschouwer aankijkt; de 
onderscheidingen die hij verdiende met de Java-oorlog prijken op 
zijn borst.96 (Zie afb. 2M) Het Chinese kleed en de beide portretten 
gingen over op zijn kinderen en kleinkinderen. Toen Hendriks 
kleinzoon, die de portretten en het doek had geërfd, in 1906 
overleed, besloot diens vrouw Hester het grote doek van 
Diponegoro in januari 1907 over te dragen aan het Rijksmuseum dat 
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tenslotte het museum bij uitstek was dat de Nederlandse kunst en 
geschiedenis vertegenwoordigde. Dit onderstreepte de visie van de 
familie op de arrestatie van Diponegoro als nationale heldendaad. 
 Ook De Stuers, De Kocks adjudant, zorgde ervoor zijn rol in 
de Java-oorlog vast te leggen voor het nageslacht. In een tekening 
vereeuwigde De Stuers in 1833 het moment dat hij Diponegoro, 
nadat die in Magelang was gearresteerd, naar Semarang begeleidde 
waarvandaan hij per schip via Batavia naar Makassar zou worden 
gebracht. Tijdens de reis werd Diponegoro geregeld onthaald en 
begeleid door een grote stoet mensen: zij zitten op de tekening op 
de voorgrond. Diponegoro, gezeten op een wit paard in een wit 
kostuum, ongetwijfeld als zijn symbool voor de gelijkheid van 
mensen en zijn vroomheid onderstrepend, lijkt op deze litho wel een 
hadji (bedevaartganger naar Mekka) die zijn intocht maakte.97 (Zie 
afb. 2O) De door De Stuers vervaardigde tekeningen gebruikte hij 
voor zijn eigen monument: het boek Mémoires sur la guerre de l’île 
de Java, de 1825 à 1830, dat hij in 1833 in Leiden liet uitgeven. In 
1847, twee jaar na zijn overlijden, werd het werk vertaald in het 
Nederlands.98 Dit boek en een geschilderd portret waren zijn 
pendanten van het imponerende werk dat Pieneman vervaardigde in 
opdracht van De Kock. De Stuers’ vrouw zou bovendien in 1868 
zijn portret aan Bronbeek in Arnhem schenken, waar het temidden 
van de portretten van andere grootheden uit de militaire, 
gewelddadige koloniale geschiedenis kwam te hangen als eerbetoon 
voor zijn daden in dienst van het vaderland.99  

Erfenis van de eerste Indische generatie Loudon-Valck  
Na dit uitstapje over de Java-oorlog, die de maatschappelijke positie 
van Frans Valck belangrijk versterkte, keren we terug naar zijn 
zwager Alexander Loudon sr. die een aantal van zijn kinderen bij 
Valck had ondergebracht. Deze jongens zullen iets hebben 
meegekregen van de sfeer van nationalisme en heldhaftigheid die 
rond de Nederlandse overwinning in de Java-oorlog werd gecreëerd 
en waarin ook hun oom deelde. 
 Ondertussen ging het Alexander Loudon eveneens 
maatschappelijk voor de wind, vooral dankzij zijn invloedrijke 
vrienden. Hij ontwikkelde zich tot een grote ondernemer door het 
beheer in handen te krijgen van vijf suikerfabrieken en één 
indigofabriek, Doro. Net als eerder in de Pamanukan- en 
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Tjiasemlanden had Alexander het administrateurschap van die 
fabrieken weten te verkrijgen door zijn Engelse netwerk. In 1835 
verwierf hij tevens de tien jaar eerder opgerichte Poegoe-
suikerfabriek van de Engelsman Felix Hall uit Singapore. 
Alexander deelde het eigendom van die fabriek met zijn vrienden en 
compagnons Jacques Eduard de Sturler (1800-1840) en Verbeek.100 
Met name De Sturler was een goede vriend van de familie Loudon, 
waarmee de baldadige zonen het ook goed konden vinden.101 En net 
als vroeger had ook nu weer Alexander zijn compagnons en 
vrienden politiek gezien handig uitgekozen: De Sturler was de zoon 
van het voormalige opperhoofd van Japan, J.W. de Sturler.102 De 
zoon J.E. de Sturler was van 1828 tot 1830 secretaris van 
Pekalongan geweest en kende derhalve de juiste personen op de 
juiste plek in het overheidsapparaat die nodig waren om het bedrijf 
zo winstgevend mogelijk te kunnen maken. Bovendien werd hij in 
1830 tot resident van Banjumas benoemd en had hij zo de daarop 
volgende vijf jaar grote invloed op het bestuur. Toen Alexanders 
‘oudste en beste vriend’103 J.C. Baud in januari 1833 uitverkoren 
werd voor het hoogste ambt in Indië, gouverneur-generaal, kon 
Alexander het niet nalaten om aan zijn in Nederland verblijvende 
Indische vriend Van Prehn te schrijven in welke kringen hij 
verkeerde: ‘Baud is alle tijd de zelfde met mij, maar ik ben ook wel 
met Generaal Van den Bosche104 [bedoeld is oud-gouverneur-
generaal J. van den Bosch] en alle de Raden van India [sic].’105 
Baud kwam bij hem op Doro logeren en Alexander en de jongens 
logeerden bij hem in het gouvernementspaleis in Buitenzorg.106 

 
Alexanders zaken gingen zo voorspoedig dat hij plannen begon te 
maken om naar Den Haag terug te keren waar hij, in die korte 
periode dat hij daar woonde, goede vrienden had gemaakt.107 
Holland bleef ook voor Alexander Loudon, net als voor Dennison, 
het referentiekader en het land van zijn pensioen. Op 25 maart 1837 
stuurde Alexander drie van zijn kinderen vooruit naar Holland: 
James, Alex en Willy zeilden onder begeleiding van een 
kinderjuffrouw naar Nederland. De oudste twee zonen, Hugh en 
John, bleven achter in Indië. John, wonend bij zijn grootmoeder, 
ontving op zijn verjaardag in dat jaar het beursje waarmee dit 
hoofdstuk opende. Zelf ging Alexander twee jaar later in het 
voorjaar in Batavia onder zeil, op weg naar Holland. Alleen. John 
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en Hugh waren waarschijnlijk niet eens bij het afscheid op de rede: 
via kennissen kreeg John van zijn vader diens horloge en het 
gouden horloge van zijn jong overleden moeder in handen. Zijn 
vaders horloge was een erfstuk, dat al jaren in de familie was. 
Alexander drukte in een brief zijn zoon op het hart het te 
beschouwen en te bewaren als een symbool van genegenheid en 
affectie: ‘Keep it as a token of my love and affection of you.’108 

Horloges waren een typische gift van vaders aan zonen; het 
voorwerp kreeg haast een rituele waarde in vader-zoonrelaties.109 
Maar het was zelfs meer dan dat. In de antropologie is de kracht van 
een geschenk bekend: antropoloog Marcel Mauss stelde al in 1925 
dat geschenken nooit onvoorwaardelijk zijn. De schenker geeft een 
deel van zichzelf omdat het object onlosmakelijk met hem 
verbonden is. Hierdoor ontstaat er een band tussen schenker en 
geschenk en schenker en ontvanger. De ontvanger heeft bovendien 
de onuitgesproken verplichting het geschenk terug te ‘betalen’.110 

En dat is ook wat er speelde bij de schenking van de familie-
erfstukken. Toen Alexander het zijn zoon gaf, sprak hij 
onmiddellijk de hoop uit dat John zijn vertrouwen niet zou 
beschamen, de goede raad van zijn oom Frans Valck zou blijven 
opvolgen en hem reden zou geven trots te zijn.111 Het horloge was 
het enige tastbare wat John bezat van zijn vader en hield de 
herinnering levend aan een vrijwel absente vader. Letterlijk en 
figuurlijk herinnerde het horloge John continu aan de 
geschiedenis112 – aan de tijd die voorbijging en aan zijn vader, met 
diens uitgesproken eisen omtrent waarden en normen. Met het 
geschenk wilde Alexander tegelijk zijn zoon de gedachte meegeven 
dat hij zijn kinderen de best mogelijke opvoeding had gegeven. 
Alexander zag zijn vertrek naar Nederland, met achterlating van 
zijn twee zonen Hugh en John, niet als een tekortkoming in de 
opvoeding: ‘My dear John, (…) I leave Java with the satisfaction 
that I have done my duty towards my children. (…) Anxious I shall 
be in Holland to hear how you are getting on, therefore write to me 
often.’113 

In Nederland ontving James zijn eigen erfstuk. Toen 
Alexander sr. in 1839 in Holland arriveerde, was hij ernstig ziek. 
Terwijl Alexanders gezondheid steeds verder achteruitging, liet hij 
James zijn portemonnee beheren. James was vervuld van trots: ‘Ik 
zie die groenzijden beurs nog die hij mij toereikte en ik aanvaardde 
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het kostbare dépôt, niet weinig trotsch.’114 Ook hier stond, net als 
bij het beursje van John, het bezit van de portemonnee, gekregen 
van een ouder familielid, voor het bereiken van volwassenheid en 
zelfstandigheid. Met de beurs bleef Alexander sr. zijn andere zoon 
eveneens herinneren aan de juiste normen en waarden, aan de 
manier waarop hij in het leven zou moeten staan. Alexander 
overleed in het najaar van 1839. Zijn oude vriend Baud, toen 
Nederlands minister, werd toeziend voogd voor zijn kinderen.115 
Wat restte waren slechts de schaarse materiële voorwerpen van 
Alexander en Santje. Voor de zonen Loudon, zich als kinderen van 
hun tijd sterk bewust van hun verleden en van de opwaartse sociale 
mobiliteit die zij dankzij hun ouders hadden kunnen 
verwezenlijken, waren deze voorwerpen van herinnering 
emotioneel zeer beladen. Toen in 1848 James Tenger Agung, het 
landhuis van de onderneming waarin Santje Loudon-Valck precies 
twintig jaar eerder overleed, bezocht en bij het imposante 
grafmonument116 van zijn moeder stil bleef staan, werd hij 
overmand door emoties:  

 
‘Ik zal hier mijne gewaarwordingen niet beschrijven toen ik 
mij op de plaats en in huis bevond waar mijne moeder die ik 
nimmer had mogen kennen – ik was één jaar oud toen zij 
naar Indië vertrok en mij moest achterlaten – hare laatste 
dagen had geleefd en op 28-jarigen leeftijd was gestorven 
[en] toen ik haar graf bezocht en in mijne verbeelding dat 
verleden doorliep en doorleefde! Ik had dat gevoel van 
verstomping dat zich soms van ons meester kan maken 
wanneer wij ons bevinden op plaatsen, rijk aan groote en 
treffende herinneringen en de verbeeldingskracht zich 
overspant en afmat in het scheppen van feiten en toestanden, 
waarvan men niet zelf getuige was. Na een verblijf van 
weinige dagen dat een diepen indruk op mij maakte, 
vertrokken wij over Bandong naar Batavia.’117  

 
Het was ook de bedoeling dat het monument James deed stilstaan 
bij zijn moeder. De historische bewustwording van mensen maakt 
dat zij plekken nodig hebben om te gedenken, om de kennis over 
vroeger onderdeel te laten worden van hun identiteitsbesef. Het 
imposante grafmonument van Santje Loudon-Valck in Tenger 



1870 – Adel dankzij de imperial space. Drie generaties Loudon 

 123 

Agung was onderdeel van het cultureel geheugen van de familie en 
bood de gelegenheid doordrongen te raken van het besef van de 
eigen identiteit als ‘erfgenaam van’. De plek fungeerde als 
herinnering aan Santje naast het enige tastbare souvenir van haar, 
namelijk haar horloge. Zo kan het grafmonument gezien worden als 
onderdeel van de familiecollectie.118 
 De manier waarop met deze familievoorwerpen werd 
omgegaan – wie zich erbij betrokken voelde en hoe – maakt ook de 
banden inzichtelijk tussen de familieleden, zoals tussen Alexander 
als vader en zijn zoons, tussen grootmoeder Valck en haar geliefde 
kleinkind John. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Frans Valcks in 
kisten verpakte, dierbare collectie hindoe-Javanica. Toen Valck in 
1841 besloot tot herstel van zijn gezondheid naar Nederland af te 
reizen, bleef zijn collectie in Indië achter in beheer bij zijn 25-jarige 
neef Hugh en zijn schoonvader Willem Schenck. Zijn oude moeder, 
zijn vrouw en hun zesjarige zoontje Frans jr. liet hij in de kolonie 
achter. Zijn neef John Loudon ging met Valck mee zodat die in het 
moederland kon gaan studeren. Frans’ gezondheid herstelde echter 
niet meer: in het voorjaar van 1842 overleed hij, omringd door zijn 
neven John, Alex en James, in het eerste grote, door de overheid 
bekostigde en voor iedereen toegankelijke ziekenhuis dat Nederland 
kende, Huize Zuiderburg bij Voorburg.119 

Nadat het nieuws van de dood van hun gewaardeerde oom 
Frans hen had bereikt, besloten de enige handelingsbekwame 
erfgenamen, Hugh Hope Loudon en Willem Schenck, in juni 1843 
in Semarang de openbare verkoop van Valcks inboedel, met zijn 
bijzondere collectie hindoe-Javanica, aan te kondigen. Van Hoëvell, 
die het nieuws in de krant las en vermoedde welke collectie er 
verkocht werd (hij had die tenslotte met eigen ogen een aantal jaren 
daarvoor mogen aanschouwen),120 kwam onmiddellijk in actie. 
Inmiddels benoemd tot bestuurslid van het Bataviaasch 
Genootschap, kocht hij de gehele oudheidkundige collectie voor 
4500 gulden van Schenck die optrad als executeur-testamentair.121 
Valcks collectie werd daarmee de toenmalige kerncollectie van de 
oudheidkundige afdeling van het Museum van het Bataviaasch 
Genootschap. Voorgoed ontdaan van de persoonlijke geschiedenis 
van Valck en de Java-oorlog, belandde de collectie als afspiegeling 
van de antieke grootsheid van Java in het museum. Het jaar daarop 
stierf grootmoeder Valck op 17 februari op 68-jarige leeftijd. 
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De verzilvering van deze erfenis: sociale stijging 
Het netwerk dat door Alexander Loudon was opgezet en door Baud 
als voogd was versterkt, bracht de zonen van Alexander in de 
hoogste sociale kringen. Het gaf hen ook de kans een goede 
huwelijkspartner te vinden. Hugh, die in Indië als ambtenaar 
carrière maakte, was rond 1840 – ongetwijfeld via zijn oom Frans 
Valck – in contact gekomen met Pauline de Kock van Leeuwen 
(1826-1846) uit Solo. Zij hadden zich verloofd. Vóór dit huwelijk 
heeft hij waarschijnlijk ongehuwd samengewoond met een lokale 
vrouw, zoals dat niet ongebruikelijk was in die tijd. Hugh erkende 
namelijk jaren later een buitenechtelijke dochter. De familie De 
Kock van Leeuwen was een belangrijke Indische familie. Vader 
Aart de Kock van Leeuwen was tijdens de Java-oorlog kolonel 
geweest en was daarna in Solo planter geworden. Zijn vrouw, 
Susanna Ignatia Reynst (1800-1865), was de zuster van de 
waarnemend gouverneur-generaal tussen 1844 en 1845. Susanna 
stamde direct af van de Amsterdamse regentenfamilies Bicker en 
Clifford. 
 Hughs bruid was, kortom, een vrouw die door haar 
achtergrond zowel status en aanzien had in Indië als in Nederland. 
Door  Pauline te huwen verzekerde Hugh zich van een nog 
uitgebreidere kennissenkring en een stevige positie in de Indische 
maatschappij. Door het huwelijk zou hij direct verwant raken aan de 
oude Vorstenlandse familie Menu (Paulines oudste broer trouwde 
met Adelaide E. Menu). Hugh bracht ook zijn broers en vrienden in 
contact met zijn schoonfamilie. Zijn broer Alex trouwde met 
Paulines jongere zus Susanna Ignatia (1834-1889); terwijl Willem 
van Prehn, van jongs af aan de protegé van Alexander Loudon sr., 
in het huwelijk trad met een oudere zuster, Susanna Adriana. Jan 
Valck,122 Frans’ jongere broer en het zwarte schaap van de familie, 
was gecharmeerd van de oudste zus van Willem, de dochter van 
Alexanders goede vriend Rijck van Prehn.123 Het bleef wel een heel 
kleine, maar voor buitenstaanders verwarrende, wereld. 
 De broers Loudon in Nederland werden door hun voogd 
Baud gemaand zo snel mogelijk in Leiden rechten te gaan studeren 
en, zoals gewoon was in die tijd, te promoveren. Alexanders erfenis 
bleek namelijk nogal magertjes te zijn uitgevallen: ‘De nalatenschap 
van papa was zeer tegengevallen. Hij had millionnaire kunnen zijn, 
maar verteerde veel en hielp veel.’124 Het geld raakte op. Vanwege 
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hun reeds verworven ervaring in Indië en de door hun vader 
opgezette netwerken, was een ambtelijke carrière in de Oost voor de 
broers Loudon een logisch vervolg op hun studie. In de zomer van 
1846 scheepten de in Nederland overgebleven broers (John was al 
eerder terug naar Indië gegaan) zich derhalve wederom in, 
gewapend met aanbevelingsbrieven van hun voogd Baud, op een 
schip naar Indië: ‘Ik [James,CD] voor de derde (…) maal – 
geabonneerd en gecondemneerd om op die verschrikkelijke en 
eentoonige zee bijna vier maanden rond te zwalken en op indigeste 
scheepskost te teeren.’125 

 
James ontmoette in 1852 in Batavia de familie van de uit de Java-
oorlog beroemde militair F.H.V.A. ridder de Stuers en zijn vrouw 
Adriana de Kock (1809-1882), de dochter van generaal H.M. de 
Kock. Adriana kende ongetwijfeld Frans Valck aangezien hij een 
monument voor haar moeder oprichtte.126 James hield haar vader, 
De Kock, door zijn rol in de Java-oorlog zelfs verantwoordelijk 
voor het behoud van Indië voor Nederland en noemde hem ‘een 
groot man’.127 James was, kortom, onder de indruk van de statuur 
van de familie De Stuers-de Kock en raakte daarbij in de ban van 
hun oudste, zeventienjarige dochter Louise. Hij zal ongetwijfeld 
zijn relatie met zijn oom Valck, die tenslotte met zowel De Stuers 
als De Kock nauw had samengewerkt in de Java-oorlog, onder de 
aandacht hebben gebracht om enige goodwill te kweken. De 
inmiddels tot generaal bevorderde De Stuers was namelijk niet 
bijzonder ingenomen met de aandacht die de mannelijke populatie 
van Batavia voor zijn twee dochters tentoonspreidde. Hij vreesde 
dat, als zijn dochters zich zouden verbinden met een man uit de 
kolonie, hij gedwongen was hen achter te laten in Indië als hij weer 
naar Nederland zou terugkeren. Toen een hoge ambtenaar hem eens 
vroeg of Louise zich inderdaad, zoals het gerucht ging, had verloofd 
met James Loudon, antwoordde de generaal kregelig: ‘Denkt u dat 
mijne dochters koffijbalen zijn die ik heb meêgebracht om ze in 
Indië van de hand te zetten?’128 

Hier raakte de generaal aan een emotioneel gevoelig 
onderwerp dat later ook Louise en James, en zoveel echtparen na en 
voor hen, zou treffen. Iedereen die vanuit Europa naar Indië trok en 
dochters meenam, liep het gevaar zijn dochter te ‘verliezen’ aan een 
van de vele ongehuwde Europese mannen. Er waren in de Europese 
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samenleving tenslotte meer mannen dan vrouwen. Hoezeer generaal 
De Stuers ook tegen een huwelijk in Indië van een van zijn dochters 
was, hij kwam – gedwongen door zijn vrouw – tot inkeer. James en 
Louise verloofden zich in 1855. James’ schoonvader raakte 
uiteindelijk zozeer gesteld op James dat die hem ‘pootje’ – hij liep 
moeilijk door een wond uit de Java-oorlog129 – mocht noemen. Er 
moest echter nog wel een hindernis worden genomen. Louise was 
door haar verlichte protestantse moeder katholiek opgevoed, het 
geloof van haar weinig belijdende vader. James was echter 
protestants. Een pragmatische oplossing werd gevonden: James 
beloofde zijn schoonmoeder dat hun huwelijk door beide kerken 
zou worden ingezegend en dat hun eventuele dochters katholiek 
zouden worden opgevoed en hun eventuele zonen protestants. 
Vervolgens gaf de generaal James de raad mee dat als hij de lieve 
vrede wilde behouden in huis, hij priesters buiten de deur moest 
houden.130 

Overigens werd de belofte betreffende de godsdienst van 
hun kinderen door Louise persoonlijk geschonden: zij besloot dat al 
haar kinderen protestants opgevoed zouden worden. ‘Verschil van 
godsdienst tusschen man en vrouw kan gaan, maar niet tusschen 
broers en zusters, dáár geeft ’t maar verwijdering,’ zou zij volgens 
James hebben verklaard als toelichting op haar beslissing.131 Een 
uitspraak die getuigde van de pragmatische houding in Indië ten 
aanzien van godsdienst – zoals ook verwoord door Louis Couperus, 
zelf afkomstig uit een Indische familie, die in zijn roman De boeken 
der kleine zielen schreef dat in Indië over geloof nooit gedacht of 
gesproken werd.132 Een groot verschil met de sterk onderscheidende 
rol die godsdienst in de Nederlandse maatschappij speelde en die 
zou resulteren in de ‘verzuiling’ van de maatschappij aan het eind 
van de negentiende eeuw. Dezelfde pragmatische instelling was er 
in Indië ten aanzien van leeftijd. In het vorige hoofdstuk zagen we 
al dat het aanzienlijke leeftijdsverschil tussen partners in Indië ook 
voorkwam in het begin van de negentiende eeuw. Bij de familie 
Loudon trouwden alle zonen van Alexander sr. met vrouwen die 
tussen de tien en veertien jaar jonger waren dan zijzelf. 

Dankzij zijn schoonouders kwam James in steeds 
invloedrijkere kringen te verkeren: hij werd uitgenodigd op het 
paleis van Buitenzorg waar toen gouverneur-generaal Duymaer van 
Twist zetelde. Generaal De Stuers introduceerde hem bij het 
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Nederlandse koningshuis. Louise had in haar jeugd met kroonprins 
Willem (‘Wiwil’) (1840-1879), de oudste zoon van Willem III en 
Sophie van Wurtemburg, gespeeld op paleis ’t Loo.133 Haar oom 
Frits L.W. de Kock (1818-1881) was kamerheer en particulier 
secretaris van Willem III en directeur van het Kabinet des Konings. 
De weg naar het koningshuis was dus kort. James’ sociale kapitaal 
van familie, vrienden en kennissen werd dan ook, net als dat van 
zijn broers Hugh Hope en Alex en van veel anderen uit de koloniale 
elite, gevormd in de imperial space. 

De Kocks angstbeeld, dat hij zijn dochters achter zou 
moeten laten als hij zelf naar Nederland vertrok, werd kort na de 
geboorte van de eerste dochter van James en Louise in omgekeerde 
zin bewaarheid. Louises gezondheid ging zo hard achteruit dat 
James in 1857 besloot naar Nederland te vertrekken. Louise had 
nooit eerder haar ouders verlaten. Op haar tweeëntwintigste, en net 
moeder geworden, vertrok zij met James van Java. 

John Loudon en de Billiton-maatschappij 
Een simpel stukje tin in de collecties van het Bataviaasch 
Genootschap, verzameld aan het eind van de achttiende of in de 
eerste decennia van de negentiende eeuw om de delfstoffen van de 
Indische archipel te illustreren, blijkt aan de basis te hebben gestaan 
van de Billiton-mijnbouwonderneming.134 Het eiland Billiton ligt, 
samen met het grotere buureiland Bangka, ingeklemd tussen Zuid-
Sumatra en Kalimantan. Al vroeg in de achttiende eeuw was 
ontdekt dat Bangka rijk was aan tinerts. Billiton zelf was echter 
altijd ongemoeid gelaten. Daarin kwam verandering door toedoen 
van Wolter Robert baron van Hoëvell. Van Hoëvell werd in 1845 
(tot 1848) president van het Bataviaasch Genootschap en zou het 
Museum van het genootschap transformeren tot een oudheidkundig 
museum.135 

Voor zijn reorganisatieplannen moest Van Hoëvell de 
collecties van het genootschap bestuderen. Dit doende stuitte hij op 
een stukje tin uit Billiton en raakte erdoor gefascineerd. Toen hij 
gedwongen werd terug te keren naar het moederland, zette hij zich 
in de Tweede Kamer in voor de economische ontwikkeling van de 
kolonie en kantte zich tegen de misstanden aldaar. In dat kader zette 
het stukje tin hem aan het denken: wat nu als er in Billiton tin te 
vinden was? Dit metaal werd in de inmiddels sterk opkomende 
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industrie op talloze manieren toegepast. Van Hoëvell deelde zijn 
ideeën met Vincent G. baron van Tuyll van Serooskerken (1812-
1860), een immer in geldnood verkerende baron. Van Tuyll was 
snel voor het in potentie lucratieve plan te winnen en wist door zijn 
goede betrekkingen bij het hof ook prins Hendrik, die in Indië had 
gereisd, te enthousiasmeren. Vervolgens kwam Van Tuyll in Parijs 
in aanraking met John Loudon die daar voor herstel van zijn 
gezondheid was. Van Tuyll zag in John een ‘Indië-kenner’, iemand 
die wist hoe hij zich in Indië staande moest houden en die over de 
juiste netwerken kon beschikken. Hij strikte John als 
vertegenwoordiger van de prins van Oranje. Misschien heeft bij 
Van Tuylls beslissing John te vragen ook geholpen dat deze prins 
Hendrik had ontmoet bij Frans Valck in Yogyakarta, toen de prins 
in 1837 door de kolonie reisde.136 

Van Hoëvell, Van Tuyll en Loudon hadden op het juiste 
moment hun ambities kenbaar gemaakt. Na 1830 waren particuliere 
initiatieven ontmoedigd door de regering. Rond 1850 begon er 
echter meer ruimte voor te komen: het monopolie van het 
Cultuurstelsel begon barsten te vertonen. In dat jaar werd bij 
Koninklijk Besluit bepaald dat ook particulieren 
mijnbouwconcessies mochten verwerven. Hiervan profiteerden Van 
Tuyll en Loudon: ze dienden een concessieaanvraag in voor de 
ontginning van Billiton.137 De regering stelde naar aanleiding van 
deze aanvraag een onderzoek in op het eiland naar de aanwezigheid 
van tin. De resultaten waren uitermate teleurstellend voor de 
aanvragers: er zou geen bruikbaar tinerts op het eiland te vinden 
zijn.138 Door dit slechte nieuws was vooral Van Tuyll ontmoedigd; 
John hield toch hoop op een goede afloop.139 Hij was het die erop 
stond om naar Billiton af te reizen met een ingenieur die de 
resultaten van het voorgaande onderzoek eventueel kon weerleggen. 
Van Tuyll ging ermee akkoord. John en Van Tuyll vertrokken 
samen met ingenieur Cornelis de Groot van Embden naar Billiton 
en nog dezelfde dag waarop zij aankwamen, leidde een 
eilandbewoner hen naar een plek waar tinerts werd gevonden. 
Binnen enkele uren hadden De Groot, Van Tuyll en Loudon het 
vorige onderzoek onderuitgehaald.140 

De concessie werd gegeven in 1852: veertig jaar lang 
mochten de gronden van Billiton worden ontgonnen voor 
delfstoffen en konden de onbebouwde gronden in cultuur worden 
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gebracht. John kocht zich voor een vijfde in de Billiton-concessie 
in. Prins Hendrik en Van Tuyll behielden ieder tweevijfde. De 
onderneming moest, voordat ze rendabel kon zijn, nog wel opgezet 
worden. Het zou erop uitdraaien dat John Loudon dat in zijn eentje 
zou gaan doen. Van Tuyll had zo snel als hij kon de benen naar 
Europa genomen, toen bleek dat diarree, koortsen, zeerovers en een 
vijandig gezinde bevolking de Europeanen op het ogenschijnlijk 
paradijselijke Billiton het leven zuur maakten.141 Van Tuyll liet 
John met een gering aantal Europeanen achter in een, zoals hij het 
zelf noemde, ‘soort van ballingschap’.142 Geen dokter liet zich ertoe 
overhalen naar het eiland te komen, terwijl die juist zo dringend 
nodig was. Toen John er eindelijk één had gestrikt, overleed die 
binnen zes maanden. John was derhalve de enige die medische hulp 
kon verlenen: hij gaf mensen kinine om koortsen te onderdrukken 
en verrichtte zelf in noodgevallen amputaties. Ondertussen sliep hij 
onder een lekkend afdakje – een echt huis bezat hij aanvankelijk 
niet – en ’s nachts gingen de ratten ervandoor met de brandende pit 
uit zijn nachtlamp.143 Toen John in het najaar van 1853 meer dood 
dan levend vanuit Billiton in Batavia aankwam, maakte hij uit 
lijfsbehoud zo snel als maar kon de overtocht naar het kille, maar 
gezonde Den Haag.144 

Eenmaal weer terug in Batavia, kon John constateren dat de 
Billiton-Maatschappij succesvol in bedrijf was. Hij liet zich daarom 
door schilder Raden Saleh vereeuwigen als de pionier van het 
prachtige, maar voor Europeanen verschrikkelijke eiland Billiton. 
Raden Saleh, de Javaanse én westerse schilder die in Europa zo’n 
furore had gemaakt en door koning Willem III tot ‘Schilder des 
Konings’ was benoemd, deelde met de broers Loudon een 
gemeenschappelijke pleegvader, namelijk J.C. Baud.145 De Javaan 
en de broers Loudon gingen vriendschappelijk met elkaar om.  

John Loudon liet zich door Raden Saleh ten voeten uit 
portretteren als de ‘man van Billiton’: trots, zelfbewust en 
succesvol. In Billitons dicht beboste wildernis staat hij aan de rand 
van een poeltje; in een ruime, blauwe Chinese broek 
(‘inexpressibles’) en een zeer dun, vlammend rode buis kijkt hij de 
toeschouwer terloops aan. Hij draagt zijn ‘rimboepak’. Zijn 
linkerhand met hoed heeft hij in zijn zij geplant en in zijn 
rechterhand houdt hij iets vast dat nog het meest lijkt op een speer. 
Achter hem wast een Chinese arbeider op zijn hurken het tinerts in 
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een kleine waterplas. Hij werpt een blik op de rijzige John: de 
arbeider is letterlijk en figuurlijk ondergeschikt aan John. Iets 
verder in de bosschages tracht een andere arbeider, met de rug naar 
de toeschouwer gekeerd, met een pacol (spade) het terrein te 
cultiveren.146 (Zie afb. 2T) 

Het schilderij beeldt alles uit wat te maken had met de 
winning van tinerts: het grove handwerk, de wildernis, de 
ontginning in de vorm van de pacol, de verschillende 
bevolkingsgroepen die figuurlijk (en op dit schilderij letterlijk) 
haast onzichtbaar waren, en de blanke oppermachtige leiding. Met 
zijn lichaamshouding stond John symbool voor de sterk opkomende 
– maar op het schilderij nog onzichtbare – westerse industrie van de 
negentiende eeuw, de groeiende invloed van het Nederlandse gezag 
in de buitengewesten en het terrein winnende handelsliberalisme in 
de archipel (want de Billiton-Maatschappij was een van de eerste 
niet-gouvernementele mijnbouwbedrijven). John, met zijn Engelse 
achtergrond, koloniale sociale contacten en Nederlandse oriëntatie, 
was de verpersoonlijking van de uitdijende imperial space rond 
1850. Het schilderij typeerde zijn levenswerk, terwijl het 
tegelijkertijd onverbloemd de hiërarchieën in de koloniale 
maatschappij weergaf zoals die als vanzelfsprekend werden 
beschouwd. De documenten over Billiton die het schilderij en de 
werkzaamheden op het eiland verder konden duiden, stopte John in 
een trommel voor het familiearchief.147 

 
Billiton was het begin van John Loudons zeer succesvolle carrière 
als ondernemer. Billiton bleef een soort ijkpunt voor hem en het 
schilderij van Raden Saleh herinnerde hem steeds daaraan. John 
was een geslaagde koloniale ondernemer en koloniaal burger. Hij 
werd in 1856 lid van het Bataviaasch Genootschap, later eveneens 
van de Natuurkundige Vereeniging en van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen.148 Hij liet, kortom, met het schilderij en zijn 
activiteiten zien dat hij behoorde tot de maatschappelijke top van 
Batavia met de daarbij horende sociale plichten van de gegoede 
burger. 
 Niet alleen het schilderij van Raden Saleh toonde Johns 
maatschappelijke positie en netwerk, maar ook Johns fotoalbums. 
Een van die albums dook eind jaren 1950 op bij een Haagse 
kunsthandel.149 Het was gewoonte onder de elite cartes de visite met 
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elkaar uit te wisselen: portretten van klein formaat, die halverwege 
de jaren 1850 de oude visitekaartjes begonnen te vervangen.150 
Deze kaartjes speelden in het sociale leven een sleutelrol.151 Het 
fotoboek van John waarin deze waren geplakt, blijkt dan ook een 
staalkaart van zijn Bataviase netwerk rond 1855 te zijn. Er zijn 
portretten bij van vertegenwoordigers van de firma’s waarmee de 
Billiton-Maatschappij te maken kreeg; van de ingenieur Cornelis de 
Groot van Embden (1817-1896), die tegen alle verwachtingen in 
toch tinerts vond op Billiton, chef van het mijnwezen werd en die 
John in 1862 ‘mijn vriend’ noemde; van de schilder Raden Saleh, 
van residenten en prominente planters onder wie Lodewijk A. 
Saportas, die we in het vorige hoofdstuk reeds hebben ontmoet als 
goede vriend van Joan Quarles van Ufford. Lodewijks tante was 
getrouwd met J.P.A.L. de Stuers (1783-1827), een oom van Louise 
de Stuers met wie James Loudon was getrouwd. Zelfs een 
dergelijke verre verwantschap was in Indië zeer waardevol. Verder 
bevatte het album portretten van leden van de families De Stuers en 
De Kock waaraan John dankzij James geparenteerd was geraakt, en 
veel carte de visites van advocaten en procureurs uit Batavia,152 
eveneens personen met wie hij ongetwijfeld in aanraking was 
gekomen via James. John en zijn broers verkeerden, kortom, in de 
hoogste kringen dankzij de invloedrijke sociale contacten van hun 
vader Alexander en van hun machtige voogd J.C. Baud. Contacten 
die zij vervolgens zelf uitbouwden. 

James Loudon als gouverneur-generaal 
In juli 1873 schonk John Loudon, dan wonend in Nederland, een 
ruim dertig jaar oude bebloede en gehavende Acehse vlag aan het 
militair rusthuis Bronbeek.153 (Zie afb. 1O) Het was dezelfde vlag die 
Henri Quarles van Ufford bij de resident Van der Hart in Tapanuli 
in 1844 had kunnen bewonderen. De reden voor de schenking moet 
mijns inziens gezocht worden in het uitbreken van de Aceh-oorlog 
onder het bewind van James Loudon als gouverneur-generaal. Tot 
op de dag van vandaag zijn Aceh en Loudon twee namen die voor 
altijd aan elkaar verbonden zijn. 
 James had in Nederland een bijzonder voorspoedige carrière 
op het ministerie van Koloniën doorlopen (‘Ik had nu eenmaal 
besloten in ’s lands dienst te gaan’).154 Van waarnemend secretaris-
generaal van Koloniën bracht hij het tot minister van Koloniën en 
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commissaris des konings in Zuid-Holland.155 In 1871 werd hij 
benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, mede 
dankzij invloedrijke beschermheren als de liberale staatsman 
Thorbecke (bij wie Loudon gestudeerd had)156 en, wederom, de 
conservatieve Baud. Ondanks Thorbecke als leermeester was 
Loudon geen volkomen liberaal: hij had moeite met Thorbeckes 
ideeën over grotere bestuurlijke openheid en parlementaire invloed. 
Hij vond mensen belangrijker dan structuren zoals het parlement of 
een ministerie.157 Als gouverneur-generaal zag Loudon zichzelf 
binnen de hiërarchie van het Nederlandse koninkrijk dan ook niet 
als ambtenaar van het ministerie van Koloniën, maar als directe 
vertegenwoordiger van de koning in de kolonie. Vanuit deze visie 
zwaaide James Loudon vanaf 1871 de scepter over de uitgestrekte 
Nederlandse kolonie. Voor een eerzuchtig man als hij was een 
dergelijk onderkoningschap de bekroning van zijn carrière. 

Deze ‘aanzienlijkste, gewigtigste, moeyelijkste 
betrekking’158 bracht hem echter niet waarop hij gehoopt had: roem, 
lof en een koninklijk, gemakkelijk leven. Zijn brieven (zowel 
professioneel als privé was James een fervent schrijver) stonden vol 
met klachten en klaagzangen over het land, het klimaat en de 
cultuur. Iedere argeloze lezer zou verwachten dat dit de oordelen 
waren van iemand die alleen een leven in Europa kende. Maar niets 
was minder waar: voor James was Indië het land van zijn ouders, 
een deel van zijn jeugd en in ieder geval de basis van zijn carrière 
geweest. 

De lokale culturen kon hij, hoewel hij er reeds in zijn jeugd 
mee in aanraking was gekomen, niet waarderen. Het gezang van een 
ronggeng, een Javaanse danseres, beschouwde hij eigenlijk als 
geschreeuw (hoewel hij in zijn memoires naderhand ‘geschreeuw’ 
doorhaalde en veranderde in het vriendelijkere ‘gezang’).159 De 
muziek die gespeeld werd tijdens een bezoek aan de sultan van 
Ternate op de Noordelijke Molukken kon hij moeilijk muziek 
noemen. Tijdens datzelfde bezoek verveelde hij zich tijdens een 
krijgsdans die naar zijn smaak te lang duurde.160 Dit zijn allemaal 
uitingen van een man die wilde laten zien dat hij een Europese 
opvoeding had genoten, met alle waarden en normen die daarbij 
hoorden, en die wist wat ‘echte’ beschaving was. Op deze wijze 
plaatste hij zichzelf, door zo af te geven op de lokale culturen, ver 
boven die onbeschaafde, nog te ontwikkelen volkeren waarvoor hij 
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als hoogste bestuurder van de kolonie verantwoordelijk was. 
Overigens stelde hij zichzelf als gouverneur-generaal overal boven: 
hij vond dat men als plaatsvervanger van de koning een zekere 
afstand moest bewaren tot het volk.161 

Het klimaat beviel hem evenmin. Zijn gezin, dat hij had 
meegenomen naar de kolonie, beklaagde hij zeer om hun isolement: 
‘Wij beginnen de waarheid in te zien van het out of sight out of 
mind. Mijne arme kinderen schrijven zich lam – iedere mail 5-10 
brieven aan nichten en vriendinnen – maar beginnen den moed en 
de lust op te geven als zij geen antwoord krijgen.’162 Het leven in 
Buitenzorg kenmerkte zich volgens James door een ‘eentoonig 
verblijf en melancholische achtermiddagen. Allen verlangen naar 
Europa’.163 En, schreef hij: ‘Louise en de kinderen hebben hier 
niets!’164 Ziektes teisterden de familie: de kleine Hugo was eigenlijk 
continu ziek. 

Deze zorgvuldig bewaard gebleven brieven laten zien hoe 
het postverkeer tussen de kolonie en het moederland de werelden 
van Nederland en Indië imaginair dichter bij elkaar bracht. De 
schrijvers en lezers in Indië kregen het gevoel onderdeel te zijn van 
het Nederlandse koninkrijk165 en dezelfde beschaafde waarden en 
normen aan te hangen. James deed het in zijn brieven voorkomen 
alsof hij zich afkeerde van Indië en uitsluitend volgens Nederlandse 
normen en waarden leefde. Zo trachtte hij zijn Europeesheid voorop 
te stellen en niet zijn Indische afkomst te benadrukken, terwijl dat 
juist iets was geweest waar mensen hem bij zijn aanstelling zo om 
hadden geprezen. 

Al vrij snel na zijn aankomst in Indië als gouverneur-
generaal begon James te twijfelen (of deed hij het in ieder geval 
voorkomen alsof hij twijfelde) aan zijn functie als gouverneur-
generaal. Op 27 augustus 1872, acht maanden na aankomst in Indië, 
schreef hij in vertrouwen aan zijn broer John: ‘Of ik ’t vijf jaren zal 
volhouden weet ik niet – ik hoop (…) drie.’166 En in december van 
dat jaar verzuchtte hij: ‘Ik zal den dag zegenen die mijne laatste hier 
zal zijn.’167 

 
In 1873 wilde James Loudon voor eens en altijd orde op zaken 
stellen in het al geruime tijd opstandige Aceh. Zoals we al konden 
zien in het leven van Henri Quarles van Ufford, hadden Acehers al 
sinds de jaren 1840 voor onlusten gezorgd in de noordelijke delen 
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van Sumatra. Die onlusten waren deels ontstaan uit religieuze anti-
Europese sentimenten en deels veroorzaakt door betwiste 
handelsrechten. Nadat Loudon in 1873 – via F.N. Nieuwenhuijzen, 
de regeringscommissaris in Aceh – de sultan van Aceh tevergeefs 
gemaand had tot naleving van eerder afgesloten traktaten op straffe 
van een militaire expeditie, was de Aceh-oorlog officieel een feit. 
 James voorzag een snelle triomf van de in april 1873 
uitgestuurde expeditie. Niets was minder waar: de Europeanen 
werden genadeloos verslagen en leden grote verliezen. James kreeg 
veel kritiek vanwege zijn falende politieke inzicht, de manier 
waarop hij met de legerleiding omsprong en zijn problematische 
verhouding met de minister van Koloniën, I.D. Fransen van de Putte 
(1822-1902).168 Het krenkte hem zeer. Voor de koloniale 
samenleving, die de basis van zijn maatschappelijk succes was 
geweest, had hij daarna geen goed woord meer over: ‘[De] Indische 
vuilmaatschappij [was de] (…) rotste die ik ooit kende.’169 Ze werd 
volgens James gekenmerkt door ‘bedrog, cynisme’170 en een 
‘schandelijke intrigue-geest’.171 Het klimaat in Batavia, zowel in 
letterlijke als in figuurlijke zin, beviel James vooral na het voorjaar 
van 1873 steeds minder: hij verbleef dan ook vrijwel nooit in het 
paleis in Batavia, maar woonde voornamelijk in het koelere 
Buitenzorg. Dit leverde hem nog meer kritiek op van zijn 
ambtenaren.172 

 In juli 1873, toen de kritiek op James aanzwol en ook 
Holland bereikte, schonk broer John de vlag aan Bronbeek. Het juist 
op dat moment naar voren brengen van het heldenverhaal achter de 
bebloede vlag was wellicht bedoeld om de Nederlanders ervan te 
overtuigen dat zij James en de strijd in Aceh moesten steunen. Bij 
een van de oorlogshandelingen in Aceh, in 1840 in de buurt van de 
plaats Baros, ontrukte een moedige luitenant Bisschof onder leiding 
van generaal A.V. Michiels de vlag van de vijandelijke troepen aan 
de Acehers. Zijn ‘allerloffelijkste’ daad moest Bisschof bekopen 
met elf steekwonden.173 Terug in het Nederlandse kamp wikkelde 
men hem zwaargewond in de veroverde vlag en bracht hem naar de 
ziekenwagens.174 De bebloede en met kogelgaten doorzeefde vlag 
werd aan Michiels gegeven, die hem vervolgens aan zijn 
schoonzoon kolonel Alexander van der Hart schonk. De vlag was 
een islamitisch machtssymbool, beschreven met religieuze, 
magische teksten die de strijd moesten aanwakkeren en de 
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Nederlanders afweren: ‘O, Machtige! Verdelg mijn vijand Holland, 
wegens zijn list. En Vermogende! Vernietig de leugenaar, de 
grootspreker Holland!’ stond er op de vlag geschreven. 

In Bronbeek werd de vlag nationalistische propaganda voor 
het imperium. Hij kwam symbool te staan voor de moed van 
luitenant Bisschof die elke militair met trots zou vervullen. Hij 
moest iedere militair aanmoedigen tot het verrichten van een 
vergelijkbare daad en de uitspraak ontlokken: ‘Ook ik zal, evenals 
hij, mijn plicht doen op het veld van Eer, voor Vaderland en Koning 
en voor Neêrlands wapenroem.’175 De vlag toonde de gruwelijkheid 
van de Acehers en de onbeschaafde barbaarsheid van de islam die 
opriep tot de vernietiging van Nederland. Zo bezien was de dood 
van Bisschof (hij stierf een maand later aan zijn verwondingen) en 
al die anderen in Aceh verre van zinloos. De vlag in Bronbeek kon 
gezien worden als rechtvaardiging van de Nederlandse aanval op 
Aceh en van de offers die daarvoor gebracht moesten worden. De 
vlag toonde de noodzakelijkheid aan om het islamitische geloof te 
onderdrukken en de oorlog voort te zetten. 

De vijand, de ‘ander’, werd door John door middel van de 
vlag op zo’n manier neergezet dat de Europeanen er als 
overwinnaar uitkwamen, net als gebeurd was in het discours van de 
Java-oorlog. De vlag onderstreepte in deze interpretatie de 
overtuiging van James in Aceh het ‘juiste’ te doen. Maar de 
betekenis van de vlag was ook een andere. De veroverde vlag bleek 
symbolisch voor alle volgende Aceh-expedities die werden 
gehouden: zonder dat een echte, definitieve overwinning werd 
behaald, werden wel talloze wapens, messen, vlaggen en korans 
buitgemaakt. Het verzamelen van dergelijke trofeeën – we zagen 
het al bij de pusaka van Diponegoro – zegt ook iets over het 
onvermogen en de onzekerheid van de imperiale staat.176 Door erop 
te wijzen dat wel degelijk een overwinning was behaald en dat men 
belangrijke voorwerpen van de vijand had buitgemaakt, zou de 
herinnering aan een moeilijke strijd en alle verliezen van dien op de 
achtergrond raken. 

De geschiedenis van de vlag liet ook haarfijn de netwerken 
en de macht van de familie Loudon zien. Generaal Michiels, een 
van de belangrijkste Nederlandse generaals uit het midden van de 
negentiende eeuw, rekende James en John tot zijn vrienden. 
Michiels was bevriend geweest met Alexander Loudon sr. en was 
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eens de beschermheer van John en James.177 De beide broers 
kenden Michiels’ schoonzoon, Van der Hart. Een jaar voordat die in 
mei 1855 vermoord werd door een wraakzuchtige bediende, had 
James hem bezocht. Niet lang na die moord schonk waarschijnlijk 
Van der Harts weduwe de vlag en enkele andere ‘Inlandsche 
voorwerpen’ aan John Loudon.178 

 
Niet alleen het schenken van de vlag was een poging om James’ 
naam en werkwijze positief te doen beoordelen. Na de mislukte 
eerste Aceh-expeditie, toen bleek dat de kritiek op zijn beleid in 
zowel Nederland als Indië niet afnam, vroeg James aan John en 
Hugh om zijn brieven te bewaren ‘voor een eventueel historicus in 
onze famille – anders gaan er zoovele feiten verloren’.179 James was 
zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij zelfs probeerde om latere 
critici door de creatie van zijn eigen archief de mond te snoeren. 
‘De geschiedenis zal mij gelijk geven,’180 zo schreef hij stellig. Hij 
selecteerde brieven, schreef erbij welke absoluut niet door 
buitenstaanders mochten worden geraadpleegd en ordende de 
brieven in categorieën. James construeerde doelbewust zijn eigen 
nagedachtenis en geschiedenis door middel van het archief181 en 
spoorde zijn nazaten aan die door het archief gefundeerde 
herinnering te onderhouden: ‘Mocht mijne nagedachtenis op 
verkeerde gronden worden aangevallen, dan kan men zulks geraden 
oordeelende, uit deze mémoires putten voor mijne verdediging.’182 
Daarmee deed James precies hetzelfde als zijn vader had gedaan bij 
het schenken van de horloges en de portefeuille aan hem en John. 
Door middel van het schenken van voorwerpen verplichtte 
Alexander sr. zijn nageslacht zijn verhaal te vertellen en zijn naam 
hoog te houden. De begeleidende brieven waren sturend bij het 
‘lezen’ van de objecten voor de familie. Net zo waren de 
geselecteerde brieven van James in het familiearchief een poging 
zichzelf in het collectieve geheugen van de familie en, eenmaal 
openbaar gemaakt, tegenover het publiek positief te vestigen. Drie 
generaties lang, ruim 130 jaar, zou het archief overigens in de 
familie blijven.183 (Zie afb. 2W) 

Ondertussen werd James’ positie als gouverneur-generaal 
politiek gezien onhoudbaar. Hij zag dat onder ogen en stuurde aan 
op zijn eigen ontslag. Dan was hij verlost van het politieke 
wespennest waarin hij zich had gemanoeuvreerd, konden zijn 
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dochters in Nederland trouwen (in plaats van in Indië) en konden 
zijn zonen een gezonder Europees klimaat en een Europese 
opvoeding krijgen.184 James vroeg aan de minister van Koloniën per 
1 maart 1875, twee jaar vóór het verlopen van zijn termijn, eervol 
ontslag. Dat bespaarde hem de oneervolle handeling zelf ontslag te 
moeten nemen. Hij was er tenslotte stellig van overtuigd dat hij 
gelijk had en dat dit inzicht mettertijd wel zou komen.185 De eer die 
hij zo behield was voor hem belangrijker dan fortuin.186 James 
Loudon was de allereerste gouverneur-generaal die voortijdig 
ontslag aanvroeg en ook kreeg. Zijn pogingen invloed uit te oefenen 
op zijn eigen nagedachtenis hebben niet mogen baten: hij is de 
geschiedenis ingegaan als de initiator van een langslepende, 
geldverspillende en talloze levens eisende oorlog.187 Anders dan hij 
dacht, kreeg hij het historische gelijk niet aan zijn kant. 

Alexander Loudon jr. als algemeen secretaris en Raad van Indië 
Praktisch alle leden van de familie Loudon verzamelden 
voorwerpen. Op deze wijze waren zij onderdeel van een netwerk dat 
de overzeese gebiedsdelen met elkaar verbond. De uitwisseling van 
objecten onderhield niet alleen dat netwerk, maar zorgde ook voor 
een versteviging en uitbouw ervan. Dat kwam samen in 
knooppunten als het Bataviaasch Genootschap, familie en overheid. 
Participatie in dat netwerk leidde tot een saamhorigheidsgevoel188 
dat bezegeld werd met familietradities, overheidsaanstellingen en 
posities in verenigingen. 

James’ broer Alexander jr. (Alex) was net zo gefascineerd 
door Javaanse oudheden als zijn oom Frans Valck en erfde de 
onderzoekende geest189 en netwerken van zijn vader. Met dit sociale 
kapitaal en de grote betekenis die zij aan het verleden hechtten, 
beïnvloedden Alex en zijn broers James en John de identiteit van de 
familie. Om deze invloed te kunnen duiden moeten we weer een 
stap terug in de tijd maken. 

In 1859 bereikte Alex als Indisch ambtenaar een van de 
hoogste ambten in Indië: algemeen secretaris bij de Algemene 
Secretarie. Om die nieuw verworven status te onderstrepen werd hij 
in dat jaar lid van de Natuurkundige Vereeniging en van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Oost-Indië.190 Het jaar 
daarop werd hij bovendien lid van het Bataviaasch Genootschap, 
net als zijn vader, zijn oom Frans Valck en voogd J.C. Baud.191 Zijn 
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lidmaatschap van de diverse verenigingen in Indië paste in een 
bredere beweging: juist in de periode na 1850 kwam er een grotere 
belangstelling voor de kennis over de kolonie en werden voor de 
verwerving van die kennis natuurhistorische en geneeskundige 
verenigingen en het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en 
Volkenkunde opgericht.192 

 Alex, gestimuleerd door de collectie van Valck die hij in zijn 
jeugd in het residentshuis van Yogyakarta had gezien en vervolgens 
weer terugzag in het Museum van het Bataviaasch Genootschap,193 
begon vermoedelijk in 1855 te verzamelen.194 (Zie afb. 2AB) Deze 
culturele en oudheidkundige belangstelling moet zijn benoeming in 
1862 tot hoofd van een diplomatieke missie naar Siam (nu 
Thailand) bevorderd hebben. De missie had officieel tot doel het in 
1860 gesloten verdrag tussen Siam en Nederland uit te werken, 
maar feitelijk wilde de Nederlands-Indische regering alleen maar 
zout uit Siam aankopen195 en enige wetenschappelijke informatie 
vergaren.196 De keuze van de gouverneur-generaal om de in cultuur 
geïnteresseerde Alex Loudon aan te stellen, was dan ook niet zo 
vreemd. Hij werd onder meer vergezeld door een vriend van hem en 
zijn broer John:197 fotograaf en operazanger Isodore van Kinsbergen 
(1821-1905).198 

De taak van deze laatste was de bezienswaardigheden van 
Siam vast te leggen op de gevoelige plaat. Van Kinsbergen en Alex 
bezochten daarom, tot Alex er schoon genoeg van had,199 talloze 
tempels zoals de Wat Prayun Wongsawat200 in het met goud 
beklede, duizelingwekkende paleis van de koning van Siam.201 Van 
Kinsbergens foto’s tonen imposante bouwwerken waar, letterlijk en 
figuurlijk, in de schaduw nietige figuren, Thai, figureren. Het is 
overigens merkwaardig dat iemand als Alex die zich interesseerde 
voor hindoe-Javaanse beeldjes, Thailand cultureel gezien maar 
weinig waardeerde: hij noemde het vergulde snijwerk in de tempels 
weliswaar prachtig,202 maar beschouwde een met goud en 
edelstenen ingelegd boeddhabeeld als ‘een smakeloos zamengesteld 
gewrocht van menschelijke ijdelheid’203 en vond een collectie 
boeddhabeelden op een altaar ‘eene lelijke, smakelooze 
verzameling, waarvan het aanzien verveelt en vermoeit, en geene 
enkele, laat staan aangename impressie achterlaat’.204 Daarnaast 
vond hij de koninklijke Thaise sloep waarmee hij opgehaald werd 
‘onbeschrijfelijk smerig’.205 Zijn schoonzuster Louise schonk aan 
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Bronbeek in 1876 een vier jaar eerder aan haar en James door 
Somdet Phra Paramendr Maka Chulalonkorn, de eerste koning van 
Siam, geschonken miniatuursloep.206 (Zie afb. 2Z) Alex verzamelde 
voor het Bataviaasch Genootschap tijdens de reis wapens uit 
Laos,207 verwierf bij een bezoek aan de nationale munt Thaise 
munten208 en ontving van de koning boeken,209 vermoedelijk de 
Pali canon (de collectie geschriften uit het Theravada-boeddhisme). 
Een aantal Thaise boeddha’s, die kennelijk wel zijn goedkeuring 
konden wegdragen, hield hij voor zijn eigen collectie, terwijl de rest 
een onderkomen vond in het Museum van het Bataviaasch 
Genootschap.210 

Naast de Thaise voorwerpen schonk hij in dat jaar, 1862, aan 
het Bataviaasch Genootschap wat in het bijzonder zijn voorliefde 
had: vier kleine stenen Javaanse Ganeca’s. Een paar maanden later 
volgden nog eens vijf niet nader gedefinieerde hindoebeelden.211  

Deze voorwerpen, die ook zijn oom Valcks belangstelling hadden, 
werden in Centraal- en Oost-Java gevonden en verzameld. 
Aangezien Alex zich daar niet bevond, moet hij aangewezen zijn 
geweest op zijn netwerken. Bernet Kempers vermoedde in 1985 dat 
Alex via Van Kinsbergen zijn voorwerpen verkreeg. Van 
Kinsbergen was ‘huisfotograaf’ van het Bataviaasch Genootschap 
voor het vastleggen van hindoe-Javaanse oudheden en kwam dus 
regelmatig met de voorwerpen in aanraking.212 
 
Er was echter nog een vriend van de familie die de voorwerpen voor 
Alex kan hebben verzameld en die er bovendien om bekend stond 
wapens, beeldhouwwerk en oudheidkundige Javaanse voorwerpen 
te verzamelen: de schilder Raden Saleh. Hij verkocht vanuit zijn 
huis in Batavia rond 1868 bronzen hindoe-Javaanse beeldjes aan 
geïnteresseerden.213 Hij beschouwde Alex als ‘mijnen vrind en 
broeder’.214 Voor Raden Saleh was het verzamelen van 
oudheidkundige en waardevolle voorwerpen een manier om zijn 
brood te verdienen. Met de wetenschap dat iemand met schenken de 
ontvanger aan zich verplicht, schonk hij omstreeks 1868 aan de 
sultan van Yogyakarta ‘een mijner grootste en prachtigste antieke 
stoelen’215 uit zijn collectie VOC-meubels – in de hoop dat de 
sultan hem vervolgens goed zou betalen voor de portretten die hij 
maakte van hem en enkele van zijn familieleden. Dit is overigens 
een van de vroegste voorbeelden van hernieuwde interesse in het 
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toen matig gewaardeerde Compagniesmeubilair. De belangstelling 
voor dergelijk meubilair zou onder de (vrouwelijke) Europese 
koloniale elite pas rond 1900 opkomen. 

Eenzelfde motivatie om te schenken had Raden Saleh 
tegenover John Loudon, kort nadat James in 1872 tot gouverneur-
generaal was benoemd. Raden Saleh wilde John, die hij zeventien 
jaar eerder had geportretteerd, via James Compagniesmeubels 
schenken.216 De foto’s stuurde hij alvast op naar Holland, waar John 
op dat moment verbleef. James raadde John aan het verzoek van 
Raden Saleh om verf, schildersdoek en penselen uit Europa naar 
Indië te verschepen in te willigen voor het bedrag dat de meubels 
waard waren.217 Later zou James zich met zijn echtgenote Louise 
laten portretteren door Raden Saleh en zou James218 hem als 
tekenleraar aanstellen voor een van zijn dochters.219 Raden Salehs 
tactiek betaalde zich dus uit. Met dezelfde tactiek verzamelde hij 
doelbewust voor het Bataviaasch Genootschap verschillende 
voorwerpen waaraan het museum behoefte had. De collectie van 
150 prehistorische en oudheidkundige objecten en 38 lontar-
manuscripten doneerde hij in 1865 aan het Museum van het 
Bataviaasch Genootschap met de bedoeling zijn naam voorgoed te 
verbinden aan het genootschap.220 

Het is dan ook niet onlogisch om te veronderstellen dat 
Raden Saleh Alex voorzien heeft van hindoe-Javaanse voorwerpen 
en dat Alex het een en ander bij hem gekocht heeft. Het verzamelen, 
verkopen en schenken van voorwerpen was Raden Salehs manier 
om opdrachten en inkomsten te verwerven. Het was eveneens zijn 
manier om sociaal te kunnen participeren in de Europese 
maatschappij. Daar zijn schenking aan het Bataviaasch 
Genootschap de grootste aanwinst in vijf jaar was,221 werd hij 
onderscheiden met het erelidmaatschap. Dit was voor Raden Saleh 
een bevestiging dat hij meetelde in het genootschap, dat het hem 
‘nationaliseerde’ tot Nederlander in de kolonie: ‘Ik ben geen 
Hollander, maar door Hollandse opvoeding ben ik Hollander 
geworden.’222 Door buitenstaanders in Europa werd hij in 1846 ook 
zo gezien: ‘Hij is tegenwoordig een Europeaan die geen ander 
Javaansch meer aan zich heeft dan de kleur.’223 Voor Raden Saleh 
was onderdeel van dit Nederlander- of Europeaan-zijn het 
lidmaatschap van het Bataviaasch Genootschap en het aantonen van 
zijn band met Europa, waar hij geruime tijd had gewerkt. Het 
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aantonen van die Europese verwantschap deed hij in 1870 eveneens 
door, net als Weijnschenk, aan de in Indië rondreizende Habsburgse 
keizer Frans Joseph 38 voorwerpen te schenken en enige objecten 
aan de hertog van Saksen-Coburg. Voor Raden Saleh was 
verzamelen een manier om een deel van het culturele idioom van de 
‘ander’ te verwerven, als aanvulling op het taalkundige idioom, het 
linguïstisch kapitaal, van de Nederlanders, het Nederlands, waarmee 
hij de kloof die er bestond tussen hem en de Europeanen kon 
overbruggen.224 Op deze wijze kon hij participeren in de Europese 
koloniale maatschappij waarbij zijn relaties en netwerken met 
sleutelfiguren in die specifieke samenleving zijn positie konden 
verzekeren en daarmee zijn aanzien konden vergroten.  
 
In 1864 werd Alex voorzitter van het Bataviaasch Genootschap. 
Ook werd hij in deze periode benoemd tot vice-president van de 
Raad van Indië. In deze hoge kringen bewogen zich nog steeds 
maar weinig mensen die elkaar overal weer ontmoetten. Alex 
verkeerde bij het Bataviaasch Genootschap in goed gezelschap: 
Norbert P. van den Berg (1831-1917), de latere directeur van de 
Javasche Bank en De Nederlandsche Bank was medebestuurslid. 
Ook trof hij daar Henry David Levyssohn Norman (1836-1892), die 
niet alleen directeur van het museum en secretaris van het 
genootschap was, maar ook de rechterhand225 van broer James zou 
worden toen die tot gouverneur-generaal benoemd werd. 
 Voor de cultureel geïnteresseerde Alex was het verzamelen 
van hindoe-Javaanse voorwerpen een traditie geworden, 
aangemoedigd door oom Frans Valck. Het was iets wat je als hoge 
ambtenaar deed226 om in dezelfde instellingen en daarmee kringen 
als de rest van de Bataviase elite te verkeren. De familie zag Alex’ 
collectie na zijn voortijdige dood in 1868 als familie-eigendom: het 
is aannemelijk dat Alex’ weduwe, Susanna de Kock van Leeuwen, 
de collectie tot haar eigen dood in 1889 in Batavia in bezit hield. 
Vermoedelijk is vervolgens de collectie naar Nederland verscheept 
en in het Haagse huis van James en Louise Loudon beland. In een 
beschrijving van hun kunstcollectie wordt melding gemaakt van 
‘hoogpotige, prachtige Indische kastjes, waarop ’n geheele 
verzameling Boeddha-beeldjes in brons, goud en zilver’.227 In een 
boedelbeschrijving die na het overlijden van Louise in 1915 is 
opgemaakt, werd inderdaad vermeld dat in de bovensalon 
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‘zesentwintig hindoubeeldjes’228 stonden. Ze werden getaxeerd op 
130 gulden. Drie jaar later, in 1918, zou Hugo Loudon, de zoon van 
James en Louise, hindoe-Javaanse beeldjes bezitten: ‘een dertigtal 
in het geheel.’229 Het kan niet anders of dit moeten de beeldjes van 
Alex zijn geweest. Desgevraagd schreef Hugo de herkomst van de 
dertig beeldjes onmiddellijk toe aan zijn oom Alex.230 De 
voorwerpen maakten deel uit van het cultureel geheugen van de 
familie: zij hielden de herinnering aan het verleden van de jong 
overleden Frans Valck en Alex Loudon jr. levend. Als cultureel 
geheugen bepaalden ze ook het identiteitsbesef van de familie. 
Hugo was zich ervan bewust dat hiermee het cultureel geheugen 
van de familie in een groot, geografisch raamwerk van Nederland 
én Indië werd geplaatst. 

Indiëgangers ‘thuis’ in Nederland 
De netwerken die gevormd werden door verzamelaars en hun 
collecties creëerden en reflecteerden banden tussen Nederland en 
Indië. Sinds hun jeugd op twee continenten waren de twee gebieden 
voor de broers Loudon onlosmakelijk met elkaar verbonden. Europa 
was voor hen het deel van de wereld waar zij zich op bleven richten. 
Het was het einddoel voor de broers die het in de maatschappij 
‘gemaakt’ hadden en dat graag toonden. Europa stond voor 
beschaving, moderniteit en status. Indië was de bron van hun 
maatschappelijke en professionele carrière. Indië had voor hen 
sociaal prestige en de daarbij behorende status in zowel de kolonie 
als het moederland mogelijk gemaakt. De broers hadden een 
imperiale identiteit opgebouwd die berustte op een cultuur en leven 
gecreëerd door een combinatie van afkomst, koloniale carrières en 
geografische oriëntatie.231 De drie broers die het meest naar elkaar 
toe trokken, John, James en Hugh, bleven tijdens hun heen-en-weer 
reizen tussen Indië en Nederland, in een tijd dat reizen nog steeds 
ruim drie maanden in beslag nam, met elkaar in contact. 

 Hugh was de eerste van de broers die zich langere tijd in 
Nederland vestigde en in aanraking kwam met het gevoel van 
culturele verwantschap dat op basis van een leven in Indië kon 
ontstaan. In 1858 raakte hij betrokken bij plannen tot oprichting van 
een koloniaal museum in Nederland. Samen met onder meer 
erevoorzitter Baud, zijn oude voogd, en de voormalige hoge 
Indische ambtenaar J.P. Cornets de Groot van Kraayenburg (1808-
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1878), die tussen 1831 en 1840 met Frans Valck had 
gecorrespondeerd en verwant was aan de adellijke Fries-Groningse 
familie Hora Siccama,232 zat hij in de commissie. Er waren ook 
andere bekenden, zoals Louis Plate, die met James en John zeer 
actief was geweest in de Batavia Race Club, Pieter Vreede Bik en 
oud gouverneur-generaal Duymaer van Twist.233 

De in 1858 ontstane behoefte een koloniaal museum op te 
richten kan verklaard worden uit verschillende ontwikkelingen die 
in deze periode plaatsvonden. In het vorige hoofdstuk viel te lezen 
hoe de kolonie invloed had op de culturele, maatschappelijke en 
politieke ontwikkeling van de Nederlandse staat na 1813; en hoe 
rond 1850 de Gouden Eeuw als inspiratiebron voor het Nederlandse 
nationalisme ingeruild werd voor het meer toekomstgerichte 
Indië.234 Dit hing ongetwijfeld samen met het besef dat Indië sinds 
de invoering van het Cultuurstelsel een aanzienlijke bijdrage 
leverde aan de Nederlandse welvaart. Binnen de internationale 
westerse arena werd het bezit van een dergelijke rijke kolonie 
prestigieus: Indië gaf Nederland zijn betekenis ‘die Nederland 
boven andere natiën van gelijke getalsterkte verhief’.235 Kennis van 
het land, de producten en bevolking werd verbonden aan 
Nederlands welvaart en prestige. Er kwamen instituten en 
genootschappen gericht op Indië. Zo ontstond het Koninklijk 
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde ontstond in 1851 op 
initiatief van J.C. Baud. James en Alexander werden dan ook lid, 
zoals de meeste personen afkomstig uit de koloniale elite en 
aanstaande Indische bestuursambtenaren. De uitwerking van deze 
gevoelde incorporatie van Indië bij Nederland zal in latere 
hoofdstukken terugkomen. 

Het streven naar nationale eenwording kreeg ook gestalte 
door het creëren van een gevoel van eenheid en identificatie met de 
gemeenschap door cultuur. Dit vond plaats door culturele 
homogenisering: uit de periferie afkomstige gebruiken en 
voorwerpen werden door de natiestaat geïncorporeerd als ‘eigen’. 
De invloed van Nederlands-Indië op het Nederlandse nationalisme 
vond dus niet alleen plaats door militaire acties, zoals in Bali en 
Sumatra, maar ook door het zich toeëigenen van uitingen van 
cultuur uit de kolonie. Net als de waardering van oudheden als 
nationale ‘vaderlandse oudheden’ drong de waardering van Indische 
en koloniale cultuur vanuit de periferie van de kolonie via de 
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Nederlandse provincies door tot in de Nederlandse steden. Daar 
werden de objecten vervolgens nationaal bezit in instituties als het 
Koloniaal Museum in Haarlem en het nationale ’s Rijks 
Ethnographisch Museum in Leiden.236 

Het eerste museum dat zich ‘Koloniaal Museum’ noemde, 
stond dan ook in de provincie, in Zwolle. Het was ontstaan uit een 
van de eerste Nederlandse tentoonstellingen waarin men 
‘voortbrengselen’ toonde van de ‘nationale nijverheid van 
Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen’. De voorwerpen uit de 
kolonie, die onderdak behoefden, werden na de tentoonstelling in 
1852 in dat koloniale museum, onderdeel van de Vereeniging tot 
Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, opgenomen.237  

Vijf jaar later zien we nog duidelijker hoe de grote steden 
van Nederland en de kolonie bijdroegen tot het smeden van een 
identiteit die het hele koninkrijk omvatte. In 1857 werd in Utrecht 
een tentoonstelling gehouden van in Utrecht voorhanden ‘oudheden 
en merkwaardigheden’ die ‘voor Nederland’ belangrijk waren. 
Lokale cultuur werd wederom aangewend voor de creatie van een 
nationale identiteit. Het waren voorwerpen, zoals Nederlands 
zilverwerk en penningen, waarvan men vond dat ze representatief 
voor Utrecht en dus ook voor Nederland waren. Opvallend is dat 
men hier een van de eerste aanzetten ziet tot de waardering van het 
Delfts aardewerk als representatief voor Nederland:238 het was de 
rijke Utrechter W.G.F. van Romondt (1815-1876), die naast andere 
voorwerpen, Delfts aardewerk tentoonstelde. De later 
wereldberoemd geworden Delftsblauwe viool was een van de 
voorwerpen die hij inzond. Voorts namen op de tentoonstelling 
objecten als tabaksdozen en nautilus-schelpen239 op zilveren voet uit 
de VOC-periode, evenals uit Indië afkomstige voorwerpen als ‘twee 
Javaansche Huisgoden, in koper’ en een bamboestok een 
aanzienlijke plaats in.240 Het is duidelijk dat de organisatoren ook 
Indië als onlosmakelijk onderdeel zagen van de natie. 

Vanwege deze specifieke tentoonstelling (‘een hoogst 
merkwaardig museum’241), met die grote aandacht voor koloniale 
culturele uitingen, ingepast in het nationale verleden, en gezien de 
opkomst van Indische verenigingen en genootschappen in 
Nederland wilden verschillende oud-Indiëgangers het ijzer smeden 
nu het heet was. Door die tentoonstelling was er belangstelling, was 
er aandacht. Het middel van een blijvende tentoonstelling, een 
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museum dus, tot ‘verspreiding der kennis van onze overzeesche 
bezittingen’ ten bate van Nederlands welvaart was in de ogen van 
enkele heren van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Nederlands-Indië ‘volstrekt noodzakelijk’. Een 
commissie werd snel opgericht.242 Het museum moest een ‘waar 
nationaal gedenkstuk’243 worden waardoor het moederland ook in 
het collectieve bewustzijn van de gemeenschap onlosmakelijk met 
de kolonie verbonden zou raken. 
 
Hughs broer James Loudon was na zijn periode als gouverneur-
generaal zo verbitterd geraakt dat hij weigerde terug te keren naar 
dat ‘leelijke, dure, koude land’,244 waar hij vanuit de Haagse 
politiek (‘een club met vervelende Kamerleden en andere ploerten 
die U ’t licht in de oogen niet gunnen!’245) zo was tegengewerkt en 
waar hij publiekelijk verguisd werd.246 Frankrijk was zijn ideaal, 
maar het was Brussel waar hij belandde. Uiteindelijk echter 
kwamen Louise en James zelfs in 1877 in het politieke centrum van 
dat lelijke land te wonen: in Den Haag, dicht bij James’ geliefde 
broer John. Nederland bleef toch het land waar James zijn hele 
koloniale carrière aan te danken had en waar hij, ondanks alles, een 
zekere status kon laten gelden. Die status werd nog versterkt door 
de koninklijke onderscheiding die hij dat jaar mocht ontvangen: 
Grootkruis van de Gouden Leeuw.247 

 Met het Nederlandse koningshuis bleef hij, ondanks een 
vroegere aanvaring met de grillige en enigszins antiliberale248 
koning Willem III, nauwe contacten onderhouden. Hij bezocht de 
prinsen, ging op de koffie bij Willem III en liet zich graag zien bij 
koningin Sophie, de van haar echtgenoot Willem III gescheiden 
levende koningin.249 In 1884 werd James zelfs, vanwege zijn ambt 
van gouverneur-generaal, door de koning verheven in de 
adelstand.250 Het moet voor de zelfbewuste James, die zich door 
Nederland miskend en verloochend voelde, zijn finest hour zijn 
geweest. Hij wilde dolgraag gezien worden als de top van de 
Nederlandse elite, meetellen met al die Hollandse ‘empire-builders’ 
en erkend worden voor zijn verrichtingen. Zijn verlangen ging zo 
ver dat toen James als kritiek kreeg dat de familie Loudon niet zou 
afstammen van een oud en voornaam geslacht, hij om het tegendeel 
te bewijzen een stamboom construeerde met een afstamming die 
terugging tot een prominent oud Schots geslacht.251 Voorts liet hij 
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zijn portret schilderen door Jan P. Veth (1864-1925), de 
Nederlandse ‘society’-portretschilder van het fin de siècle.252 

 
Broer John had zich in 1862 semi-definitief gevestigd in Nederland 
met de bedoeling als Indische ‘nabob’ te gaan rentenieren. Toch 
bleef het avontuur hem trekken. Als men hem nodig had in Billiton 
liet hij zich voor drie maanden inschepen om in Billiton orde op 
zaken te stellen en vervolgens de koortsen, moordende hitte en 
zeerovers achter zich te laten en zich weer te nestelen in zijn 
comfortabele huis aan de Hoge Nieuwstraat in Den Haag waar hij 
voor de buitenwereld de rentenier van Billiton was. Zijn verdiensten 
voor de Billiton Maatschappij werden door de Nederlandse regering 
als voordelig voor de lokale bevolking en de welvaart van 
Nederland beschouwd:253 hij werd ervoor in 1862 met de orde van 
de Nederlandse Leeuw beloond. Dit kosmopolitische, 
‘interstitial’254 leven hield hij tot 1867 vol. In 1869 kocht hij het 
huis waarin hij al woonde van zijn broer Hugh.255 

Toen zijn werk voor de Billiton-maatschappij eindigde, vond 
John een nieuw doel in het leven. Dankzij zijn eigen connecties en 
die van zijn broers James en Hugh verkeerde John in de hoogste 
kringen van Den Haag. In de regeringsstad bestonden die kringen 
uit een groot aantal regeringsambtenaren en mensen uit de 
diplomatieke dienst. Via deze weg zal hij wel Charles A.E. baron de 
la Villestreux (1831-?), de secretaris van de Franse delegatie in Den 
Haag, en de Oostenrijkse gezant Ferdinand Freiherr Baron Von 
Langenau (1817-1881)256 hebben ontmoet. De la Villestreux en Von 
Langenau behoorden tot de eersten die Delfts faience verzamelden. 
Zij waren hierbij geïnspireerd door de hierboven gekenschetste in 
Nederland toenemende, door nationalistische gevoelens gevoede, 
belangstelling voor oud-Hollandse kunstnijverheid. De la 
Villestreux kocht onder meer voorwerpen van een steenrijke 
koopman in zuidvruchten, Jan Hendrik Grootenboom van Os.257 
John – wellicht ingefluisterd door Hugh die zich al langer op het 
Nederlandse culturele vlak bewoog en het eerste Delftse aardewerk, 
zoals de eerder genoemde viool, tentoongesteld zag worden op 
exposities als die van Utrechtse oudheden in 1857 – doorzag de 
importantie van Delfts faience. Ergens tussen 1867 en 1869 kocht 
John de collectie van De la Villestreux op toen deze door 
overplaatsing naar Italië gedwongen werd zijn collectie te verkopen. 
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John kocht eveneens (delen van?) Von Langenaus collectie,258 
waarschijnlijk op het moment dat die, in 1871, Nederland moest 
verlaten. Vervolgens was John tot 1876 eerst fanatiek en daarna, tot 
1880, spaarzaam bezig zijn collectie aan te vullen en te verbeteren 
door alles wat hij van Delfts faience maar tegen kwam, tegen elke 
prijs, te kopen. Zo kocht hij in 1876 uit de nalatenschap van de 
genoemde  W.G.F. van Romondt259 de Delftsblauwe viool voor 
1500 gulden.260 (Zie afb. 2AH) 

Deze manier van aankopen, met een onbeperkt budget,261 
was een luxe die maar weinig verzamelaars zich konden 
permitteren. Het gevolg van die ongelimiteerde 
aankoopmogelijkheden en zijn goede sociale netwerk was dat 
Loudon topstukken kon verwerven. Zijn collectie kreeg een zeer 
goede reputatie en werd gezien als het toonbeeld van Nederlands 
trots op het gebied van kunstnijverheid. De betekenis die toentertijd 
aan het faience werd toegekend en die het heden ten dage heeft, 
getuigt overigens van een inmiddels veranderende Nederlandse 
nationaliteit. Nu wordt in de waardering en betekenis van Delfts 
faience meer en meer de imperial space er juist bij gehaald door de 
relatie van het Delftsblauw met de VOC en het Chinees porselein te 
onderstrepen. Rond 1860 stond het juist voor ‘oer-Hollandse’ 
kunstnijverheid.  

De status van nationalistische kunstverzamelaar kan Johns 
doel zijn geweest: hij was tenslotte geen doorsneeverzamelaar. 
Waarschijnlijk waardeerde hij het Delfts faience, maar het 
plotselinge ontstaan en einde van zijn verzamelwoede lijken erop te 
wijzen dat hij met een uitgesproken reden en een bepaald doel 
verzamelde. Met de verzameling kon John – zoon van een Schotse 
vader en Nederlandse moeder, deels opgevoed in de kolonie –zijn 
vaderlandse loyaliteiten benadrukken en bewijzen dat hij een 
overtuigd Nederlands staatsburger was die het nationale erfgoed 
beschermde. De aardewerken plaque in de verzameling met daarop 
de beeltenis van het praalgraf van Willem van Oranje, ‘vader des 
vaderlands’, in de Nieuwe Kerk te Delft lijkt de patriottische 
houding van de familie te willen benadrukken. Johns collectie trok 
voorname bezoekers tegenover wie hij maar al te graag zijn 
maatschappelijke positie wilde etaleren. In september 1883 dienden 
zich koning Willem III en zijn tweede vrouw Emma aan, in het 
gezelschap van Emma’s zuster Helena Friederike en haar 
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echtgenoot de hertog van Albany, prins Leopold van Groot-
Brittannië. Daar John op dat moment in het buitenland verbleef, 
werden ze behulpzaam door James ontvangen en rondgeleid in 
Johns huis.262 

 
Drie van de vijf zonen van Alexander en Santje, James, John en 
Hugh Loudon, reflecteerden in deze periode op hun levens in Indië. 
Het daar opgebouwde culturele kapitaal, met de bijbehorende 
sociale netwerken, had hun identiteitsbesef in Nederland én Indië 
gevormd. Dit identiteitsbesef werd gereflecteerd in hun culturele 
uitingen. Het statige huis van James aan de chique Haagse 
Koninginnegracht, dicht bij zijn broers, was volledig ingericht naar 
de heersende mode en stand van zijn bewoners: een donker interieur 
met veel Perzische kleden, donkere vloerkleden, zware meubels en 
houten lambriseringen.263 Tegelijkertijd was het interieur niet wat 
verwacht zou worden van de nieuwe elite en een weinig 
cultuurminnende oud-gouverneur-generaal. Het interieur was 
namelijk een elegante mix van Hollandse smaakvolle 
kunstvoorwerpen én een Indische erfenis die zichtbaar voor iedere 
bezoeker tentoongesteld werd en met de rest van het huis 
harmonieerde.  

De Indische erfenis werd hier gepresenteerd als 
(gebruiks)kunst, volwaardig aan de andere kunstvoorwerpen en niet 
als souvenirs die weemoedige herinneringen opriepen aan het 
verleden, hoewel zij dat voor de familie natuurlijk wel deden. De 
bezoeker trof in de salon vier moderne fauteuils aan naast een 
Indische fauteuil. Een prachtig haardscherm met tapisserie stond 
voor de oude schoorsteen. Een ingelegd, zilveren Indisch kistje 
stond op tafel. Een bezoekje aan de serre, die vol stond met planten 
en Hindelooper stoelen en een tafel, was ook de moeite waard. 
Daarvandaan keek je de tuin in waar een zeventiende-eeuwse buste 
van wetenschapper Bernard Nieuwentijt gebroederlijk naast een 
beeld van de Borobudur stond. In de hal en de gangen van het huis 
stonden een mooie gebeeldhouwde Compagniesbank, twaalf 
‘Indische’ stoelen en een fauteuil.264 Een wortelhouten meubel uit 
Ambon kwam ongetwijfeld uit de nalatenschap van Louises ouders 
(haar vader was tussen 1837 en 1842 gouverneur van de Molukken 
geweest) en de ‘Loudon’-pendule bij de trap, die zelfbewust het 
bestaan van de familie met zijn geschiedenis verbond,265 kwam uit 
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James’ familie. Op weg naar de bovenverdieping kwam men langs 
de trap een stadsgezicht van Weissenbruch en een mooie Schelfhout 
vol ijspret tegen. De salon boven was bekleed met kostbaar 
goudleren behang.266 Nadat James’ geliefde broer John in 1895 was 
overleden, was zijn imponerende collectie faience naar James 
gegaan. Vermoedelijk samen met de hindoe-Javaanse collectie van 
de al jong overleden Alex werd de verzameling Delfts aardewerk 
geïntegreerd in het interieur van het huis aan de Koninginnegracht. 
Zo vormde het interieur van het huis van James en Louise Loudon-
de Stuers de weerslag van hun status, verleden en identiteit.267 Het 
echtpaar presenteerde zich er als de politieke, sociale en culturele 
elite van Nederland, waarbij zij hun koloniale erfenis insloten. 
James en Louise lieten zien dat zij zowel tot de koloniale als tot de 
Nederlandse elite behoorden.  

James, bezorgd als hij altijd was om zijn maatschappelijke 
status en nagedachtenis, was in 1885 begonnen met het schrijven 
van zijn memoires. ‘Het zal wel zeer weinig interessants 
opleveren,’268 verzuchtte hij. Maar of hij dat ook echt meende? Het 
was waarschijnlijk meer een stijlfiguur, een afzwakking van zijn 
zelfingenomenheid. Wellicht moest zijn ‘Gedenkschrift’ ook een 
tegenwicht vormen tegen de indertijd reeds historische materiële 
erfenis die zijn lievelingsbroer John gecreëerd had: zijn verzameling 
Delfts faience. De taak van beheerder van het familiearchief nam 
James’ ongetrouwde dochter Eugénie na zijn dood van hem over en 
niet, zoals gebruikelijk bij oud-adellijke families, de oudste zoon.269 
 De visuele nagedachtenis van James als gouverneur-generaal 
werd versterkt door nog een ander portret dat tot de Tweede 
Wereldoorlog in het paleis van de gouverneur-generaal in 
Buitenzorg hing. Dit portret was niet van de hand van Raden Saleh. 
Het was het schilderij waar we dit hoofdstuk mee begonnen. Op het 
portret oogt James, gehuld in groot tenue, vastberaden. In zijn 
linkerhand heeft hij zijn handschoenen als teken van zijn macht als 
‘onderkoning van Indië’, zijn rechterhand rust op het in 1763 in Den 
Haag verschenen Franstalige boek van J.P.J. du Bois: Vie des 
gouverneur-generaux (…) De oud-gouverneur-generaal Van Imhoff 
had aan het boek meegewerkt. Loudon zag zichzelf in het illustere 
rijtje gouverneurs-generaal, gepresenteerd als opvolger van 
vroegmoderne voorgangers als Van Imhoff en Coen. Misschien was 
dat de boodschap die hij, via het schilderij, wilde overbrengen aan 
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zijn opvolger Van Lansberge en al die anderen die na hem het ambt 
tot de Indonesische onafhankelijkheid vervulden.270 

De derde generatie: Hugo Loudon en Koninklijke Olie 
De kinderen van James en Louise werden uiteraard sterk beïnvloed 
door de carrières van hun vader, ooms en grootvaders en door het 
patroon van imperiale migraties, dat deze families tekende en hen 
profijt had gebracht. Ze gebruikten gemakkelijk de al eerder 
gevormde netwerken en voelden zich overal, en tegelijkertijd 
nergens, thuis. Ook toen zij volwassen waren, bleven ze een leven 
leiden in de ‘ interstice’ van het Nederlandse rijk.271 James’ zoon 
Hugo, de jongen die in Indië vrijwel altijd ziek was geweest, 
vervulde zijn vaders eigen oorspronkelijke wens om ingenieur te 
worden.272 Als vanzelfsprekend verbreedde hij zijn horizon naar het 
buitenland: Hongarije, Zuid-Afrika en Indië. In de boekenkast had 
hij het Javaanse drama Minta raga staan.273 

 Net als zijn oom John had Hugo gevoel voor timing. Het 
Cultuurstelsel, dat John had helpen afbreken, was rond 1870 
definitief verlaten. Aan het eind van de negentiende eeuw 
ontstonden de eerste grote particuliere bedrijven op het gebied van 
mijnbouw en oliewinning. In 1893 in Nederland werd Hugo erop 
geattendeerd dat de drie jaar eerder opgerichte Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen 
in Nederlandsch-Indië (veelal kortweg de ‘Koninklijke’ genoemd) 
nog iemand zocht. Hij had er wel oren naar. In 1894 vertrok Hugo 
richting Indië waar hij in het aardedonker op een gammele steiger 
middenin de rimboe van Sumatra ontvangen werd door de man van 
de maatschappij aldaar, August Kessler. Kessler verwelkomde hem 
persoonlijk met een lantaarn in zijn handen. Wellicht wilde hij zien 
of Loudon niet net als zijn voorganger na een blik op de steiger en 
omgeving onmiddellijk weer aan boord van het schip zou gaan.274  

Kessler was bezig de concessies in bedrijf te brengen en kon 
daarvoor de hulp van Loudon goed gebruiken. Ook dit waren jaren 
van pionieren: dagenlange tochten door het oerwoud, geteisterd 
door muggen en bloedzuigers, naar afgelegen proefboringen – 
afgewisseld met moeizame onderhandelingen met de gouverneur-
generaal in Batavia en gouverneur Van Heutsz in Aceh, en met 
fusies met andere oliemaatschappijen zoals in 1905 met Moeara 
Enim van de directeuren J.W. IJzerman en Th.F.A. Delprat (zie 



1870 – Adel dankzij de imperial space. Drie generaties Loudon 

 151 

hoofdstuk 3). Hugo behoorde al snel tot de top van de maatschappij: 
in 1899, vijf jaar na aankomst, mocht hij zich tot de rijksten van 
Sumatra rekenen. Tijdens venduties, die plaatsvonden als iemand 
verhuisde, was het vaak zo dat als degene die vendutie hield geliefd 
was in de samenleving de kopers genegen waren hoge prijzen te 
betalen. Venduties waren derhalve een inkijkje in de sociale relaties 
van de verkoper en de welvaart van de kopers. Op een vendutie in 
1899 waarbij Hugo Loudon betrokken was – samen met de 
steenrijke Chinees Tjong A Fie (1860?-1921) en met de 
hoofdadministrateurs van de Deli-Batavia Maatschappij en van de 
Senembah Maatschappij275 – was duidelijk te zien wie de rijkste 
mannen van het eiland waren. Hugo was een van de personen die 
bij de vendutie buitensporig hoge bedragen neertelde voor simpele 
gebruiksvoorwerpen: hij betaalde 510 gulden voor een inktstel.276 

Tot 1902 was Loudon hoofdadministrateur van de 
‘Koninklijke’ in Indië. Het jaar erop keerde hij terug naar 
Nederland, nam zitting in diverse belangrijke commissies277 en 
huwde met Anna P.A. van Marken (1874-1953). Anna’s zuster was 
getrouwd met Herbert Cremer (1873-1951), directeur van de Deli-
Maatschappij en zoon van J.Th. Cremer (1847-1923). Loudon en 
Cremer waren derhalve zwagers.278 Samen met Kessler en Henri 
Deterding, die in 1894 de Koninklijke redde met een 
overbruggingskrediet en twee jaar later in dienst kwam van de 
maatschappij, wordt Loudon gezien als een van de grondleggers van 
de ‘Koninklijke Olie’ (nu Shell). De Billiton Maatschappij en de 
‘Koninklijke’ maakten op het gebied van de petroleumindustrie en 
de mijnbouw de dienst uit in Nederland en zijn koloniën.  
 
Historicus Taselaar, die onderzoek deed naar de kernelite van 
Nederland en de invloed daarvan op de koloniale lobby, plaatste 
Hugo Loudon op de tweede plaats binnen zijn ‘kernelite’, de 
topgroep van ondernemers met de meeste functies die zo de meeste 
economische en politieke macht konden uitoefenen.279 Taselaar 
rekent John Loudon vanwege diens weinige commissariaten niet tot 
de kernelite, maar omdat de historicus de Billiton en Koninklijke 
Olie als enkele van de meest invloedrijke concerns van Nederland 
rond de eeuwwisseling ziet, kunnen we gerust stellen dat de familie 
Loudon, met bestuurders in zowel de Billiton als de Koninklijke 
Olie, een van de machtigste families in Nederland was. De Loudons 



1870 – Adel dankzij de imperial space. Drie generaties Loudon 

 152 

bekleedden een invloedrijke maatschappelijke positie die 
grotendeels te danken was aan Alexander Loudon sr. die het 
netwerk en de kansen had gecreëerd voor zichzelf en zijn 
nageslacht. Vervolgens hebben familieleden hun positie in de 
Nederlandse samenleving versterkt, enerzijds door huwelijken aan 
te gaan met voorname, gevestigde Nederlandse families280 en 
anderzijds door hun koloniale achtergrond nogmaals te 
bekrachtigen, zoals door het huwelijk in 1913 van een nazaat van 
Santje Valck en Alexander Loudon sr. met een nazaat van Frans 
Valck.281  

Taselaar stelt dat Hugo Loudon veel te danken heeft gehad 
aan zijn adellijke titel in het bereiken van zijn maatschappelijke 
positie.282 Naar mijn mening speelt echter het familienetwerk dat 
Alexander sr. aan het begin van de negentiende eeuw begonnen 
was, een grotere rol in het bereiken van een dergelijke positie dan 
de adellijke titel. Die titel was, net als Hugo’s maatschappelijke 
positie, een effect van het familienetwerk en nationaliseerde de 
familie tot Nederlanders, net als het erelidmaatschap van het 
Bataviaasch Genootschap hun vriend Raden Saleh maatschappelijk 
gezien had genationaliseerd tot Nederlander. Cees Fasseurs 
bewering dat James en de andere zonen van Alexander sr. geboren 
waren ‘met een zilveren lepel in de mond’283 lijkt mij te sterk 
aangezet.  

Het netwerk waarin Hugo zich bewoog kenmerkte zich 
onder andere, we zagen het al eerder, door een zeker gevoel van 
saamhorigheid op basis van een gedeeld verleden en hetzelfde, 
mede door sociaal en economisch kapitaal bepaalde, cultureel 
kapitaal. Het interieur van Hugo’s landhuis in Wassenaar was 
daarvan een uiting: warme, tropische houtsoorten toonden hun 
herkomst uit Indië. Toen de Vereniging Koloniaal Instituut werd 
opgericht en voor de bouw van haar onderkomen geld nodig had, 
schonk Hugo vrijgevig. Talloze collega’s deden hetzelfde. Het 
Instituut beoogde immers de handel met Indië te ondersteunen en te 
bevorderen.  

 James overleed in 1900. Vanaf dat moment woonde Louise 
alleen, met haar bediendes, in het grote huis. (Zie afb. 2AM) Zij werd 
omringd door de tastbare herinneringen aan het verleden en de 
daarnaar geconstrueerde familie-identiteit. Ze herinnerden haar aan 
haar geboortegrond met zijn culturen, het roemrijke verleden van 
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haar familie en de pogingen van haar echtgenoots familie zich door 
het Delfts faience als Nederlands burger te profileren. In 1915 
overleed ook Louise, een huis vol meubels, aardewerk en andere 
kunst achterlatend. Hugo en zijn broers en zusters besloten dat de 
bijzondere collectie Delfts aardewerk van oom John te zijner 
nagedachtenis aan het Nederlandse volk geschonken moest worden. 
Het Rijksmuseum, dat de nationale staat vertegenwoordigde, was 
voor een dergelijk vaderlandslievend gebaar het meest geschikt. 
Bovendien was de oudste dochter van James en Louise getrouwd 
met de broer van Rijksmuseumdirecteur B.W.F. van Riemsdijk.284 

Ten slotte, de collectie Delfts aardewerk van John vormde een 
uitmuntende collectie van een oude, nationale kunstvorm en 
verdiende het om in het meest toonaangevende museum van 
Nederland te staan. Hugo, als woordvoerder van de familie, 
bepleitte dat de zaal ter nagedachtenis aan John naar hem vernoemd 
moest worden en dat de collectie te allen tijde goed opgesteld en 
uitgelicht in het museum moest staan.285 

In een tijd waarin de overheid weliswaar steeds meer de 
verantwoordelijkheid voor cultuur op zich nam, maar slechts 
ondersteunend en bevorderend optrad en geen uitvoerend 
cultuurbeleid nastreefde, was het schenken van nationale kunst een 
daad van goed Nederlands burgerschap die beloond werd door de 
regering. De familie ontving daarvoor de ‘museummedaille’286 – de 
medaille die door koning Willem I ingesteld was voor eenieder die 
de Nederlandse natie met kunst begiftigde. Door de schenking had 
de familie Loudon tenslotte ‘het land aan zich (...) verplicht.’287 En 
door deze transformatie van hun geobjectiveerde culturele kapitaal 
in symbolisch kapitaal, namelijk de waardering en erkenning die 
Nederland door deze schenking had voor de familie, behoorde de 
familie Loudon, met zijn Schotse en koloniale verleden, nu echt tot 
de Nederlandse nationale en imperiale elite. Zo zou de familie altijd 
letterlijk, in de zin van de geëxposeerde collectie Delfts, en 
figuurlijk in het centrum van de aandacht blijven.  
 
Wellicht stimuleerde dit Hugo het schilderij van zijn overleden 
vader James voor een expositie in te zenden die gehouden werd in 
het net geopende Koloniaal Instituut.288 Daarnaast bracht hij in 1918 
zijn van oom Alex geërfde collectie hindoe-Javaanse beelden naar 
buiten. Archeoloog N.J. Krom schreef er een publicatie289 over en 
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een jaar later, in 1919, trad Hugo Loudon toe tot het bestuur van de 
een jaar eerder opgerichte Veereniging van Vrienden der Aziatische 
Kunst. Hugo kon zich vinden in dit gezelschap van bankiers, 
zakenlui, diplomaten en kunstenaars. Het was een genootschap dat 
geen directe exponent was van de koloniale expansie, maar er wel 
door kon bestaan: een aanzienlijk deel van het bestuur bestond uit 
welvarende Amsterdamse ondernemers die zich in hun vrije tijd als 
kamergeleerden presenteerden, terwijl een ander deel wel een 
koloniale carrière had gehad en in de kolonie een collectie had 
opgebouwd.290 

Een van de drijvende krachten achter de vereniging was 
oud-advocaat en bankier Herman K. Westendorp (1868-1941) die 
verschillende reizen naar Azië had gemaakt. Ook bestuurslid Elie 
van Rijckevorsel (1845-1928), de zoon van een Rotterdamse reder, 
kon dankzij zijn familiefortuin naar hartelust door de wereld 
rondreizen en zo mooie voorwerpen aankopen.291 Hieruit moeten 
we niet onmiddellijk concluderen dat de door hen verzamelde 
voorwerpen uit de kolonie ‘neutraal’ waren, omdat de verzamelaars 
de kolonie slechts aandeden zonder onderdeel uit te maken van het 
koloniale staatsapparaat. Deze voorwerpen bereikten de vereniging 
namelijk altijd via de inherent ongelijkwaardige sociaal-politieke 
mechanismen van de kolonie. Het lid Nanne Ottema (1874-1955), 
notaris uit Leeuwarden, verwierf bijvoorbeeld enkele zogenaamde 
‘Scheepjesdoeken’292 uit Zuid-Sumatra via de bekende Duitse 
bankier van joodse afkomst Georg Tillmann (1882-1941).293 
Tillmann, op de vlucht voor Hitler in Amsterdam gevestigd, raakte 
in Nederland gefascineerd door etnografica. Dankzij Carel 
Groenevelt die in Indië aankopen deed via lokale handelaren, 
handelaren in Javaanse havensteden als Surabaya en Cheribon 
(waar Groenevelt objecten en weefsels uit Sumatra kocht),294 de 
missie en ambtenaren, kon Tillmann zijn collectie uitbreiden.295 
Alle voorwerpen uit Indië kwamen als gevolg van door koloniale 
verhoudingen aangetaste interacties in Europese handen. 

Dan was er nog een aanzienlijk aantal bestuursleden met een 
Indische achtergrond. In het bestuur zat bijvoorbeeld Geert 
Vissering, president van de Javasche Bank en later van de 
Nederlandsche Bank, en Jan Willem IJzerman wiens bedrijf Moeara 
Enim Loudon in 1904 had overgenomen, waarna IJzerman lid van 
de Raad van Commissarissen bij Koninklijke Olie werd. Ook de 
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Leidse professor, archeoloog en kenner van het Javaans hindoeïsme 
Nicolaas J. Krom (1883-1945), die Loudons collectie zou 
beschrijven, was lid, evenals Theodoor van Erp (1874-1958), een 
KNIL-militair en kunstenaar die samen met IJzerman had gewerkt 
aan de restauratie van de Borobudur en die veel bij de Indische 
connaisseur Anna Resink-Wilkens, met wie we in een later 
hoofdstuk kennis zullen maken, over de vloer kwam. 

Bij de vereniging werd de koloniale context bewust naar de 
achtergrond verbannen, temeer daar de doelstelling van de 
vereniging was om de Aziatische voorwerpen als autonome kunst te 
beschouwen en niet als etnografica. In de perceptie van het publiek 
zou deze achtergrond uiteindelijk geheel verdwijnen. In 1922 
organiseerde de vereniging de eerste tentoonstelling ter wereld op 
het gebied van Aziatische kunst.296 Het was een van de eerste keren 
in Nederland dat een scherp onderscheid werd gemaakt tussen 
etnografica en kunst.297 De tentoonstelling in 1922 moest dienen als 
‘een overtuigend pleidooi voor het goed recht dezer kunst (…) ook 
als zoodanig te worden beschouwd en niet te blijven ingedeeld bij 
de ethnographie’.298 Hugo stuurde voor het eerst in de 
familiegeschiedenis enkele van zijn mooie hindoe-Javaanse beeldjes 
in voor de tentoonstelling, zoals de tempelschel299 (‘misschien wel 
het allermooiste,’300 meende Krom). Daarnaast doneerde hij geld 
voor aankopen.301 

 Hugo’s liefde was niet beperkt tot Azië. En dat was ook zo 
voor de meeste andere ondernemers-verzamelaars. Samen met 
andere gefortuneerde ondernemers én medeleden en verzamelaars 
van de Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst, zoals 
Anton Philips (1874-1951), C.J.K. van Aalst (1866-1939), Samuel 
van den Bergh jr. (1864-1941) en Paul Voûte (1856-1928), richtte 
Hugo Loudon in 1920 het Rembrandt-syndicaat op, een onderdeel 
van de Vereeniging Rembrandt. Van den Bergh was de enige die 
geen lid van de Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst 
was, maar wel van het Rembrandt-syndicaat. Van de mannen in dit 
syndicaat hadden alleen Anton Philips en Samuel van den Bergh 
geen relatie met Indië. Het Rembrandt-syndicaat trachtte gelden te 
werven om schilderijen van buitenlandse meesters voor de 
Nederlandse musea aan te kopen. Ook hier verweefden de Indische 
sociale netwerken zich met de Nederlandse. In de loop van de 
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twintigste eeuw profileerden de rijke industriemagnaten van 
Nederland zich als zowel de economische als culturele elite. 

Na Hugo’s dood in 1941 bleef zijn weduwe de collectie 
beheren en de familie-erfenis bewaken. Toen ook zij in 1953 in 
Wassenaar overleed, werd de collectie verkocht. Verschillende 
voorwerpen werden door de Vereeniging van Vrienden der 
Aziatische Kunst aangekocht. Een kleine twintig jaar later, in 1970, 
werden nog eens hindoe-Javaanse voorwerpen uit de 
oorspronkelijke collectie van Hugo Loudon gekocht, onder meer de 
beroemde tempelbel. Een zilveren Vajrasattva op een bronzen zetel 
werd voor zeer veel geld verkocht.302 Deze collectie-Loudon is net 
als de collectie Delfts porselein van de familie nog altijd te 
bewonderen in het Rijksmuseum in Amsterdam, waar de collectie 
van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst is 
ondergebracht. 

Collecties als familiegeheugen 
In 1933 deed Paul de Kock, een kleinzoon van de oom van Louise 
Loudon-de Stuers, een oproep de historische voorwerpen van 
Diponegoro in de familie bij elkaar te brengen.303 Aan het begin van 
de twintigste eeuw ging het verhaal dat de ring, de kling en de kris 
van Diponegoro in de families De Kock, De Stuers en Loudon 
zouden moeten rondzwerven of dat familieleden die inmiddels 
geschonken zouden hebben aan nationale musea.304 Met de 
voorwerpen had de familie de overgave van de ‘opstandeling’ 
Diponegoro naar zichzelf toegeschreven en werden het hun eigen 
pusaka, heilige erfstukken die hun identiteit bepaalden. Bovendien 
deed het verhaal de ronde305 dat als de drie objecten verenigd 
zouden worden in één hand, de Indische archipel zich los zou 
maken van Nederland en onafhankelijk zou worden. Dit bevestigde 
de symbolische betekenis van de voorwerpen. Aan de objecten werd 
mystieke kracht toegeschreven en ze waren doortrokken van een 
politieke lading en geschiedenis; hierdoor bevestigden ze de rol van 
de familie in de geschiedenis van Indië en hielden zij deze levend. 
Door een dergelijk verhaal bij de voorwerpen te koesteren gaf de 
familie haar status en identiteit als elite van de imperial space door. 
 In het bewuste jaar 1933, toen de nakomelingen blijk gaven 
van besef van de betekenis van de familiegeschiedenis, was het 122 
jaar geleden dat Alexander Loudon vanuit Tannadice, Noordoost-
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Schotland, in Indië was gearriveerd. James Loudon, de gouverneur-
generaal die het familiearchief om zijn eigen persoon heen bouwde, 
was toen al drieëndertig jaar dood. De meeste van de zeven 
kinderen van James en Louise leefden nog. De Java-oorlog, de jaren 
in Billiton en de tijd dat James gouverneur-generaal was, lagen toen 
al ver achter hen. Toch bleven de gebeurtenissen en de levens die 
daarmee verbonden waren, belangrijk voor de familie Loudon. 
 Voorwerpen – verkregen van anderen, overgeërfd en 
doorgegeven aan opeenvolgende generaties, vrienden en instanties – 
konden door de familie bewust of onbewust ingezet worden om de 
eigen geschiedenis te interpreteren, in feite haast te construeren, en 
zo hun identiteit in het heden vorm te geven. De objecten toonden 
en versterkten als onderdeel van het cultureel geheugen van de 
familie de identiteit en sociale status die door ‘stamvader’ 
Alexander Loudon onbewust en bewust gevormd waren. De door de 
familieleden verzamelde objecten verwoorden dan ook hun 
opvattingen van het verleden, hun herinnering. Zo noemde De Kock 
Piemans schilderij de ‘onderwerping’ van Diponegoro. Op deze 
wijze ontstond dan ook het besef van de Loudon-identiteit. De 
brieven die deze voorwerpen in het netwerk begeleidden, hielpen de 
geconstrueerde identiteit verder vorm te geven en te verhelderen. 
Tevens droegen ze bij aan de versterking van de transnationale 
netwerken en oriëntatie van de familie. 

Meer nog dan bij de familie Quarles waren de voorwerpen 
en documenten waaruit het cultureel geheugen van de familie 
Loudon bestond, voorzien van een missie. De geschiedenis van 
deze familie was nog relatief jong en de gebeurtenissen in de 
kolonie waren het enige waar men op terug kon grijpen om een 
aanzienlijk zelfbeeld naar zichzelf en de buitenwereld toe te 
construeren in een, zo mooi door historica Susan Aasman 
omschreven, ‘combinatie van distinctiezucht en het cultiveren van 
afkomst en familiegeschiedenis’.306 De objecten werden uit de 
persoonlijke sfeer getild en getransformeerd tot symbolisch 
kapitaal, zodra er nationale en koloniale (en dus imperiale) eer mee 
te behalen viel en men het grote Nederlandse publiek kon wijzen op 
de verrichtingen van de familie Loudon in Indië, of anders wanneer 
de herinneringen eraan vervaagd waren en minder belangrijk 
werden. De periode rond 1870, als drie zonen van stamvader 
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Alexander Loudon groot maatschappelijk aanzien in en door de 
kolonie hebben verworven, staat centraal in de familiegeschiedenis. 
 Dat het verleden zo belangrijk was voor de familie Loudon, 
en in mindere mate voor de families De Stuers en De Kock, blijkt 
uit de verschillende schenkingen van voorwerpen aan musea. Zoals 
in 1930, toen aan het eind van haar leven de vrouw van de 
kleinzoon van generaal H.M. de Kock de zijden doek die De Kock 
had ontvangen van de Chinese bevolking in Semarang, tezamen met 
zijn grote ovale portret, aan het Koloniaal Instituut in Amsterdam 
schonk.307 Het was wellicht in reactie daarop dat Paul de Kock in 
1933 de hierboven genoemde poging deed tot het bijeenbrengen van 
alle voorwerpen van Diponegoro, die mogelijk binnen de families 
De Kock, De Stuers en Loudon circuleerden. 
 Zo trad de familie in Nederland voor het voetlicht, de 
eigen verrichtingen in de kolonie ten bate van de Nederlandse natie 
onderstrepend. De Indische verdiensten hadden geleid tot 
Nederlandse onderscheidingen en sociale stijging tot het hoogst 
bereikbare: de Nederlandse adel. De familie Loudon, als nieuwe 
adel, behoorde tegelijkertijd tot de economische, culturele en 
politieke elite van Nederland. Een scherp onderscheid tussen de 
verschillende elites in Nederland, zoals gesteld wordt dat dat zich 
na 1900 in Nederland door de opkomst van ‘nieuwe rijken’ zou 
gaan aftekenen, ziet men bij de familie Loudon niet. De 
familieleden bezaten een cultureel burgerschap dat niet enkel 
verankerd lag in de natiestaat Nederland, maar gevormd was door 
de imperial space in de vorm van oceaanoverschrijdende netwerken 
en migratiebewegingen. Het was een burgerschap dat niet werd 
vormgegeven door het in de kolonie selectieve juridische 
burgerschap van het eind van de negentiende eeuw, maar dat al 
eerder gecreëerd werd door een – door grensoverschrijdende sociale 
netwerken en economisch kapitaal bepaald – cultureel burgerschap 
waarin het gevoel centraal stond tot Nederland en Indië te behoren 
en Europese waarden en normen te bezitten. 




