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Hoofdstuk 3 
 
1890 – Het Nederlands patriciaat wordt ‘Indisch’ 
 

Théodore Delprat (1851-1932) 
 

Indië wordt deel van de natiestaat Nederland: Théodores litho 
De tientallen foto’s die Théodore Delprat maakte van de 
spoorwegen die hij in Indië deed aanleggen, de tochten die hij ter 
voorbereiding daarvan ondernam en de mensen die hij ontmoette, 
weerspiegelden vooral de jaren 1890 in de kolonie, het hoogtepunt 
van zijn carrière als ingenieur bij het Indische spoor. Losgerukt van 
Delprats persoonlijke archief worden deze foto’s en negatieven, 
samen met de grote etnografische collectie die Delprat in die jaren 
in Indië aanlegde, sinds de jaren 1920 bewaard in het voormalig 
Koloniaal Instituut, het huidige Koninklijk Instituut voor de Tropen 
waarvan het Tropenmuseum onderdeel is. De foto’s staan symbool 
voor de komst van de moderniteit en de uitbreiding van de 
infrastructuur in de kolonie. Delprats persoonlijke archief van 
brieven en dagboeken die het verhaal bij de foto’s en voorwerpen 
konden verhelderen, liggen elders. Dat archief wordt bewaard in 
een hutkoffer en twee, met glanzend houtfineer bedekte, kisten die 
na Delprats dood overgegaan zijn op zijn oudste dochter en 
vervolgens op haar oudste zoon en daarna kleinzoon. Bij die 
achterkleinzoon van Théodore Delprat staan de koffer en de kisten 
nog steeds. Al tijdens Delprats leven was zijn bezit gereduceerd 
geraakt tot kisten: hij gebruikte ze zoals ieder ander voor zijn reizen 
tussen Nederland en Indië en in Indië zelf. De kist was het 
omhulsel, het raamwerk van zijn leven, waarin de objecten het 
levensverhaal van hem en van zijn familie onthullen. 

Toen Théodore F.A. Delprat (1851-1932) als kind op bezoek 
kwam bij zijn oom Willem (1802-1900)1 in Den Haag, zag  hij in 
huis drie vroeg negentiende-eeuwse portretten van de prinsen van 
Oranje hangen: prins Alexander, prins Hendrik en prins Willem, de 
latere koning Willem III. Ook het portret van Théodores grootvader, 
dominee Daniël Delprat (1758-1841), geschilderd door dezelfde 
kunstenaar, Jean Baptiste van der Hulst (1790-1862), hing aan de 
wand.  
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Grootvader Daniël Delprat stamde uit een voornaam 
geslacht van kooplui met een Amsterdamse buitenplaats, toen hij 
aan het eind van de achttiende eeuw verder op de maatschappelijke 
ladder steeg. Stadhouder Willem V verzocht hem uitdrukkelijk 
predikant te worden bij de Waalse kerk van Den Haag. Net als veel 
andere vooraanstaande burgers behield Delprat vanwege zijn kennis 
van de Franse taal en cultuur (zijn voorouders waren gevluchte 
Hugenoten geweest) zijn aanzienlijke positie tijdens de Bataafse 
Revolutie. Na de terugkeer van de Oranjes en de inhuldiging van 
koning Willem I in 1815 werd Delprat in 1817 zelfs benoemd tot 
hofpredikant. Er ontstond een warme band tussen Delprat en prinses 
Marianne en de kinderen van haar broer Willem (vanaf 1840 koning 
Willem II): de zonen Willem, Alexander en Hendrik die Delprat 
godsdienstonderwijs gaf.  

Dat de jonge prinsen hun portretten aan hun hofpredikant 
schonken, getuigt van de sterke vertrouwensband die de kinderen 
met Daniël Delprat opbouwden. Daniëls kinderen gaven opdracht 
aan hofschilder Van der Hulst om hun vader als hofpredikant, met 
zijn onderscheidingen opgespeld, te vereeuwigen. Het werd een 
soort staatsieportret van een bescheiden, ruimdenkende, geleerde 
man.2 

 Daniëls zoon en Théodores vader F.A.Th. Delprat (1812-
1888) diende het vaderland als beroepsmilitair. Hij nam deel aan de 
Tiendaagse Veldtocht van 1831 waarin getracht werd de Zuidelijke 
Nederlanden voor het Nederlandse koninkrijk te behouden, werkte 
zichzelf vervolgens op tot generaal-majoor en in 1872 zelfs tot 
minister van Oorlog. Dat laatste ambt bekleedde hij maar kort: 
binnen een half jaar viel het kabinet en was Delprats carrière als 
minister ten einde. Als herinnering aan haar echtgenoots inzet voor 
het vaderland werkte zijn vrouw zijn militaire sabretache3 om tot 
dameshandtas. (Zie afb. 3A) Na de dood van het echtpaar bleef de 
vermaakte sabretache deel uitmaken van het familiearchief en het 
collectief geheugen van de familie waarin de tas de herinnering aan 
de veldtocht als nationale daad levend hield. 
 F.A.Th. Delprats echtgenote en Théodores moeder, 
Elisabeth ‘Betsy’ Francina van Santen Kolff (1816-1887), was de 
dochter van een Rotterdamse koopmansfamilie. Een Japanse 
naaidoos waarin haar naam was gegraveerd en die zij tot haar dood 
koesterde, getuigde van de koopmansgeest van de patriciërsfamilie 
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Van Santen Kolff.4 Haar broer had de doos vanuit Nagasaki 
meegenomen toen de handel op Japan nog een exclusief 
Nederlandse aangelegenheid was en bracht zo Japan binnen het 
familiegeheugen. Een andere broer was toen Betsy twintig jaar was, 
vertrokken naar Nederlands-Indië en leefde daar, zoals zoveel 
Nederlandse mannen in die periode, met een lokale vrouw, 
Samboeyoe. Ook in West-Indië had Betsy familie: een neef was in 
die regio ambtenaar en koopman. Betsy en haar broer in Indië 
bleven geregeld brieven schrijven. De geografische uithoeken van 
het nog jonge koninkrijk waren, kortom, binnengedrongen in de 
familie Delprat. 

Terwijl Théodore, met twee zussen en drie jongere broers, in 
dit milieu opgroeide, veranderde de wereld om hem heen radicaal. 
Nederland industrialiseerde in de decennia na zijn geboorte in hoog 
tempo: fabrieken, spoorlijnen en wegen werden aangelegd. Rond 
1870 expandeerde de handel op Indië. In 1869 was het Suezkanaal 
geopend en dit betekende dat de reistijd tussen de Nederlandse 
kolonie in de Oost en het moederland teruggebracht werd tot vijf 
weken in plaats van drieënhalf à vier maanden.5 Vanaf 1874 kwam 
er bovendien een geregelde stoomvaartlijn tussen Nederland en 
Indië tot stand6 en was in Indië het Cultuurstelsel afgeschaft. In de 
plaats van de gedwongen verbouw van gewassen ten bate van de 
Nederlandse schatkist kwam er een liberaal, niet van bovenaf 
geleid, economisch systeem. Van de mogelijkheden die dit bood 
voor particuliere ondernemers werd gretig gebruik gemaakt. De 
groeiende hoeveelheid ondernemingen en de toename van het 
handelsverkeer met en in Indië maakten een goede infrastructuur in 
de kolonie noodzakelijk. Dit alles leidde ertoe dat de handel van 
Nederland met Indië bloeide en er meer mensen dan ooit naar de 
Indische kolonie trokken.  
 
Ook Théodore kwam al snel met Indië in aanraking. Op de 
Polytechnische School in Delft, waar hij en zijn broer Willem 
(1856-1937) gingen studeren, waren tot 1864 jongens opgeleid tot 
ingenieur én Indisch ambtenaar. In 1864 werd dat losgekoppeld en 
werd de ‘Instelling voor onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde 
van Nederlandsch-Indië’ (kortweg Indische Instelling) voor 
toekomstige ambtenaren in de Oost opgericht. De broers Delprat 
maakten de gecombineerde opleiding niet meer mee, maar 
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Théodore verwierf wel een litho uit 1857 waarop een lange stoet 
rijk uitgedoste studenten voorbijtrok7 – en die stoet had alles met de 
kolonie van doen. (Zie afb. 3C)  

In 1857 vierde het Delftsche studentencorps het derde 
lustrum van de hogeschool met een gekostumeerde optocht door 
Delft waarin Nederlands-Indië centraal stond. Na de cavalerie, de 
dragonders en andere militairen volgde een nabootsing van de 
garebeg-optocht8 van de sultan van Yogyakarta: een grote 
religieuze optocht waarin alle ambtenaren en dorpshoofden naar de 
sultan trokken om hem eer te bewijzen en vervolgens een feestmaal 
aanrichtten. Zeventig geschminkte en verklede studenten speelden 
in Delft voor Javaanse tamboers, pijpers, koetsiers en staljongens. 
Daarna volgden meer dan vijfenzestig mensen die een ‘type’ uit de 
Indische archipel uitbeeldden. Zo waren er een Sundanees 
bruidspaar met gevolg, een gamelanorkest, een hadji 
(bedevaartganger naar Mekka), een Javaan in wapenuitrusting en 
een Arabier. Alle studenten waren geel en bruin geschminkt en hun 
haren waren zwart geverfd.9 

De litho, nu in het bezit van het Tropenmuseum, laat zien 
hoe Indië bij Nederlanders in het moederland – en dus ook bij 
Théodore die tenslotte de litho in zijn bezit had – rond het midden 
van de negentiende eeuw onderdeel werd van het nationaal 
zelfbewustzijn als gevolg van processen die al eerder zijn 
beschreven. De essentialisering en simplificatie van de Indische 
culturen tot voor iedereen begrijpelijke entiteiten zoals dat in de 
optocht tot uiting kwam (‘de meest karakteristieke typen’ waren 
bijvoorbeeld ‘een Indische man en vrouw’, waarmee ongetwijfeld 
een Indonesisch echtpaar werd bedoeld, en een hadji),10 waren 
hiervoor wel van belang.  

In Delft was men ervan overtuigd dat de Delftse studenten 
een aanzienlijke bijdrage moesten leveren aan de ontwikkeling en 
modernisering van de nieuwe natie; een opvatting die vooral de 
elite, met haar overtuiging dat zij een speciale opdracht in de 
maatschappij te vervullen had, aansprak. Théodores vriend Rudolph 
Kerkhoven (1848-1918), de zoon van een theeplanter die in 1845 de 
grote overstap naar Java had gemaakt,11 stelde dat hij in zijn vaders 
voetsporen wilde treden, naar Indië zou vertrekken en daar het land 
zou gaan ontwikkelen.12 Zou Théodore toen al, misschien voor een 
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kort moment, zijn gedachten hebben laten gaan over een leven in de 
koloniën? 

Théodores eerste ‘koloniale’ ervaring was in Schotland, 
waar hij dankzij een docent na zijn afstuderen samen met Willem 
‘als bevers’13 aan de constructie van een brug over de Tayrivier kon 
werken. Daar ontmoette Théodore de personificatie van de 
koloniale garebeg-optocht in Delft, mijnheer Knott. Hij was de 
echtgenoot van hun hospita en kapitein op een door de Tay Bridge 
Construction Company gehuurd schip. Knott was een grote, stugge 
man die ontdekkingsreiziger Livingstone door donker Afrika had 
gevolgd. Zijn lichaam zat zo vol tatoeages dat Théodore Delprat in 
zijn dagboek gefascineerd opschreef dat Knott ‘zoo getatoueerd 
[was] dat hij ongekleed, gekleed was.’14 Net als de optocht bracht 
Knott het kolonialisme in het leven van Théodore en maakte dat 
onderdeel van zijn bewustzijn.  

Nadat het werk in Schotland voltooid was, keerde Théodore 
terug naar Nederland. Daar liep hij op een voorjaarsdag in Den 
Haag toevallig langs het ministerie van Koloniën aan het Plein. Hij 
schreef later in zijn dagboek: ‘Kom voorbij Ministerie van Koloniën 
waar bode op stoep staat. Krijg de ingeving hem te vragen of in 
Indië spoorwegen worden gebouwd.’15 En dankzij de grote 
veranderingen die zich in de decennia daarvoor in Indië hadden 
voorgedaan, werden er inderdaad spoorwegen gebouwd. Ook 
Théodore kon zijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de 
kolonie ten bate van het moederland. 

Spooraanleg in Indië als netwerk in de imperial space 
Een van de vele door Théodore gemaakte foto’s uit de late jaren 
1890 toont een verstild beeld van het ijzeren spoorviaduct van de 
lijn Malang-Blitar.16 (Zie afb. 3D) Onder het viaduct loopt een 
onverharde, stoffige postweg waarop een Javaan een pedati 
voortbewoog. Links op de voorgrond staat een lantaarnpaal, het 
deurtje in de lamp geopend voor de lantaarnopsteker. Moderniteit 
en traditie werden zo symbolisch vastgelegd. 
 Spoorwegen op Java: Henri Quarles van Ufford had er in 
1860 verlangend naar uitgekeken, maar had ze tijdens zijn leven 
nooit zien aanleggen. Quarles’ verlangens waren niet zonder reden. 
Al sinds 1846 waren er plannen voor spoorlijnen op Java, maar de 
eerste twee particuliere lijnen zouden pas in 1873 geopend worden. 
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Spoorwegen werden voor de negentiende-eeuwers, zoals voor W.R. 
baron van Hoëvell (1812-1879) die we dat duidelijk hebben zien 
verwoorden in het vorige hoofdstuk,17 het symbool van 
modernisering, westerse beschaving en grotere economische 
voorspoed. Het was in Indië samen met de scheepvaart het middel 
bij uitstek om de kolonie ten bate van Nederland te ontwikkelen. 
Planters konden dankzij het spoor gemakkelijk en snel hun 
goederen afvoeren naar zeehavens, reizen verliepen binnen de 
archipel sneller dan ooit en de communicatie kon beter verlopen. 
Infrastructuur maakte de archipel tot één geheel waardoor het 
gekoloniseerde gebied meer en meer een staat werd. Théodore 
droeg bij aan de komst van die westerse vooruitgang en 
ontwikkeling toen hij eind 1878 naar Indië vertrok.  

Waar het schip Palembang voor Henri Quarles van Ufford 
een knooppunt was in het netwerk, dat een circulatie van mensen en 
ideeën tot stand bracht, vervulde de aanleg van het spoor die functie 
voor Delprat in Indië. Het spoor bracht Théodore over heel Java en 
Sumatra. Hij verhuisde steeds, al naargelang de spoorlijn waaraan 
hij werkte voortschreed of wanneer hij werd overgeplaatst. Zo bleef 
hij nooit lang op één plek. Zijn kisten en koffers, die aanvankelijk in 
Buitenzorg waren achtergebleven en half leeg waren gestolen, 
sleepte hij steeds met zich mee. 

Bij aankomst op Java werd Théodore geplaatst in Cianjur in 
de Preanger, bij het lastige bergtraject Buitenzorg-Bandung-
Cicalengka. Cianjur was vroeger de hoofdstad geweest van de 
Priangan, een gebied dat ongeveer overeenkomt met wat nu bekend 
is als de Preanger. Het stadje lag zestig kilometer ten westen van 
Bandung in een van de belangrijkste rijstbouwgebieden. Vanaf 
ongeveer 1870 vestigden zich in dit bergland steeds meer Europese 
thee- en koffieplanters. Ook de familie van Delprats studiegenoot 
Kerkhoven exploiteerde hier een onderneming. Théodores eerste 
ervaringen met het leven in Indië waren rampzalig. In een afgelegen 
kampong buiten Cianjur kreeg hij een verwaarloosd en van 
ongedierte vergeven huis toebedeeld, alsmede enkele bediendes die 
hij niet kon verstaan. Hij keek twee dagen lang toe hoe zijn 
bediendes niet naar hem luisterden en hoe zijn kok continu ruzie 
maakte met een huisjongen en daarna steevast begon te vechten. 
Voordat zijn echtgenote, jonkvrouw Cornelia ‘Thil’ Wilhelmina 
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Magdalena van Panhuys (1848-1919), overkwam uit Nederland, 
regelde hij een beter huis.  
 
In het familiearchief gevonden brieven van de Selangor 
Government Railway en de foto’s van Maleisische onderwerpen in 
Delprats collectie elders18 (zie afb. 3E) duiden erop dat het spoor als 
sociaal-geografisch netwerk geen uitsluitend Nederlands koloniaal 
netwerk was. In het najaar van 1883 werd Théodore verzocht een 
paar maanden naar Kuala Lumpur te komen om daar het Engelse 
gouvernement advies te geven over de aanleg van een spoorweg 
waarover goederen van Kuala Lumpur naar de haven in Klang 
konden worden vervoerd. Na lang wikken en wegen besloot 
Théodore samen met zijn gezin, sinds 1882 uitgebreid met hun 
eerste kind Paul, naar de deelstaat Selangor te gaan. Julius 
Kerkhoven, de jongere broer van Rudolph Kerkhoven met wie 
Théodore sinds hij in de Preanger woonde de banden had 
aangehaald, zou hem voor die paar maanden in zijn werk 
vervangen. Samen met Thil, hun negen maanden oude zoon Paul, 
de baboe en een nieuwe huisjongen vertrok Théodore op 3 
november 1883 naar Singapore, vanwaar ze verder naar Malakka en 
daarna naar Kuala Lumpur reisden.  

Kuala Lumpur was in 1883 nog een betrekkelijk jonge, 
kleine stad op de plek waar de Klang- en Gombakrivier 
samenkwamen. Nog geen tien jaar daarvoor had de stad geleden 
onder een felle burgeroorlog en was vervolgens herrezen uit de 
ruïnes. De Engelse bestuurder van het gebied op dat moment, Frank 
Swettenham (1850-1946),19 trachtte de ontwikkeling van de stad te 
bespoedigen. De aanleg van een spoorlijn was een van zijn 
speerpunten. Swettenham en Delprat konden het goed met elkaar 
vinden. Hun communicatie was niet alleen beroepsmatig, maar 
betrof ook hun gezamenlijke interesse in de geschiedenis, volkeren 
en culturen van Azië. Delprat stuurde Swettenham foto’s die hij 
verzamelde,20 naast allerhande specimina van flora en fauna en 
voorwerpen van de bevolking van de Straits Settlements. Met de 
andere Britten had Delprat een vergelijkbare relatie. Hun 
correspondentie handelde niet alleen over de aanleg van het spoor 
en de wegen, maar ook over geschiedenis en cultuur.  

Net als zoveel mensen in hun tijd vreesden Delprat en zijn 
Engelse vrienden dat de traditionele culturen die zij observeerden 
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zouden verdwijnen. Het is goed mogelijk dat Delprat de ‘wenken 
voor verzamelaars’ uit 1881 kende van de directeur van het nieuwe 
’s Rijks Ethnographisch Museum in Leiden, Lindor Serrurier (1846-
1901):  

 
‘Wie verzamelen wil, die moet zich haasten. Met het 
vooruitdringen van den Islam (…) in onze Oost-Indische 
bezittingen worden de afgodsbeelden hoe langer hoe 
zeldzamer. (…) Overal vervangen de europeesche geweren, 
en de produkten der groote weverijen, de wapens en de 
kleeding van den inboorling.’21 

 
Dit was geen typisch Nederlandse gedachte. Zo schreef een Engelse 
vriend en verzamelaar van etnografica in Thailand aan Delprat: 
‘The art [sic] manufactured here are going steadily down hill, at the 
present work is done by Chinese.’22 Delprat stuurde hem batiks uit 
Nederlands-Indië waarmee de man verheugd was: ‘You are awfully 
kind to order those Battik things for me, & I & my wife & our 
friends at home will be very much interested in them.’23 In de 
vorige hoofdstukken zagen we al dat de Engelse en Nederlandse 
imperial spaces van de vroege negentiende eeuw elkaar overlapten 
in het geval van Alexander Loudon sr. en William Dennison. Die 
overlapping bestond in zowel praktische als geestelijke vorm nog 
steeds: Delprat werd ingezet in Kuala Lumpur en de Engelsen 
gingen er in 1886 van uit dat Delprat op verlof in Nederland 
daarvandaan, net als zijn vriend en collega Swettenham, de 
‘Colonial and Indian Exhibition’ in Londen zou gaan bezoeken.24 

Door deze ontwikkelingen aangespoord begon Delprat met 
het verzamelen van voorwerpen, het maken van foto’s en het 
schrijven van artikelen. Hij verzamelde verschillende, wat hij 
noemde, ‘collectiestukken’ uit Selangor, namelijk wat ‘tinnen 
voorwerpen’ en ‘Chineesche lantarens’.25 Voorts schreef hij een 
artikel over de geschiedenis van het ooit Nederlandse Malakka dat 
hij op zijn reis had bezocht. Het stuk was voor het tijdschrift Eigen 
Haard dat in het moederland verscheen.26 Delprat kocht in Selangor 
waarschijnlijk kabinetfoto’s met daarop een van de hoofdrolspelers 
uit de burgeroorlog in Kuala Lumpur, Raja Laut,27 en voorts enkele 
ambtenaren en kapiteins der Chinezen in Kuala Lumpur,28 een 
ziekenhuis,29 politiebeambten30 en enkele militairen.31 In zijn 
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dagboek noteerde Théodore Delprat in staccatostijl de 
gebeurtenissen tijdens zijn reis. Net als Henri Quarles van Ufford en 
James Loudon met hun geschriften was Théodore bevangen door de 
angst dat hij en het grotere publiek zijn unieke belevenissen zouden 
vergeten. Het dagboek verschafte hem de mogelijkheid de 
geschiedenis te interpreteren en vast te leggen in het collectieve 
geheugen van de familie waartoe latere generaties zich zouden 
verhouden. 
 
Het werk aan de spoorlijn bracht Delprat in contact met personen 
die van grote invloed zouden zijn op zijn verdere leven, zoals 
Swettenham. Zijn directe meerdere, Jan Willem IJzerman (1851-
1932), was van hen de belangrijkste. In 1881 ontmoetten zij elkaar 
en na verloop van tijd32 konden ze het goed met elkaar vinden. 
IJzerman – een wilskrachtige, intelligente, maar enigszins naar het 
dictatoriale neigende man33 van dezelfde leeftijd als Théodore – 
was al in 1874 aangesteld als spoorwegingenieur in Indië en was 
dus verder in zijn carrière. 

Delprat volgde IJzerman naar Centraal-Java voor de aanleg 
van de lijn Yogyakarta-Cilacap. Daar brak een nieuwe fase in zijn 
leven aan. Terwijl de spoorarbeiders het tracé aanlegden, stuitte 
men met een zekere regelmaat op antieke hindoe-Javaanse 
voorwerpen.34 Dit was niet verbazingwekkend, zoals we bij Frans 
Valck hebben gezien. Ze bevonden zich tenslotte in Centraal-Java, 
met zijn duizenden tastbare restanten van de antieke Javaanse 
cultuur en grote hindoeïstische en boeddhistische monumenten uit 
de achtste en negende eeuw, zoals de Prambanan en Borobudur. 
Deze ontmoetingen met de oude Javaanse cultuur deden met name 
bij hoofdingenieur IJzerman ‘zijn weetlust ontwaken’.35 In de 
bibliotheek van de deels van Javaanse afkomst zijnde landhuurder 
Caspar W. Baumgarten (1832-1891)36 vond IJzerman Engelse 
academische werken over Brits-India die hem zeer interesseerden 
en waarvan met name het werk van Brian Hodgson (ca.1801-1894) 
over Nepal en Tibet37 hem bezighield. IJzermans interesse ging 
gepaard met de West-Europese overtuiging dat het Nederlands taak 
was, als ‘voogd over minderjarige volkeren’,38 om het bijzondere 
erfgoed van Centraal-Java te behouden voor de toekomst. Het 
beschermen en beschrijven van het erfgoed was een van de taken 
die Nederland als goede koloniale natie verplicht was te vervullen. 
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Bovendien zou dit afstralen op haar status als koloniale 
mogendheid. 

Vanuit dit perspectief valt de oprichting in 1885 van een 
archeologische vereniging in Centraal-Java, in het hart van het 
gebied met de bekende antieke monumenten, door IJzerman en 
gesteund door de Europese elite39 van Yogyakarta dan ook te 
verklaren.40 Het was ongetwijfeld IJzerman die in deze periode ook 
bij Théodore Delprat grote belangstelling voor de culturen en 
geschiedenis van de Indische archipel liet ontstaan. IJzerman kon 
mensen bezielen en bij Théodore deed hij dat zowel op 
professioneel als op cultureel vlak.41 Nadat Delprat van verlof uit 
Nederland was teruggekeerd, werd hij net als IJzerman lid van 
culturele instanties: in 1888 van het in Nederland gevestigde 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië (KITLV) en in januari 1890 van het 
Bataviaasch Genootschap. 
 
In Purworejo, zo’n zestig kilometer ten westen van Yogyakarta, was 
op 29 maart 1885 Delprats dochter Nancy (‘Nan’) Elisabeth 
geboren. Nog in datzelfde jaar zou Delprat met zijn vrouw met 
vervroegd verlof naar Holland vertrekken. Thil sukkelde namelijk al 
jaren met haar gezondheid. De beslissing om voor herstel eerder 
naar Nederland terug te keren werd genomen toen Thil bij de 
feestelijkheden voor de opening van de lijn Yogyakarta-Cilacap 
tijdens een ritje met de koets van de sultan van Yogyakarta de klap 
van een kuil niet kon opvangen, rugletsel opliep en daarvan 
ondraaglijke pijnen moest verduren. Thil bleef ziek: op de boot naar 
Holland was ze gedurende de hele reis zeeziek,42 het was tijdens de 
reis ongewoon koud voor de tijd van het jaar en Paul werd ziek van 
de dampen van koffiebonen die opstegen uit het ruim van het schip. 
Terwijl het in Amsterdam vroor dat het kraakte, werden ze op de 
avond van 7 januari 1886 van de trein afgehaald door Théodores 
zuster Cornélie, hun broer Constant en schoonvader Louis van 
Panhuys. Paul bleek te ziek om nog te kunnen staan en ook 
Théodore en Thil voelden zich niet goed. Alleen de kleine Nancy 
was nog helemaal gezond. 

In Nederland profileerde Théodore zich voor het eerst 
publiekelijk als een specialist in koloniale zaken en als de man die 
in Nederlands-Indië bezig was de kolonie vorm te geven door de 
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aanleg van het spoor. Hij droeg in Nederland zijn kennis van Indië 
uit en haakte aan bij het nationale zelfbewustzijn dat de kolonie 
expliciet met de natie verbond: ‘De kennis onzer Indische 
bezittingen onder alle klassen der maatschappij te verbreiden en de 
lust aan te wakkeren, om ze te maken tot het groot toneel der 
ontwikkeling van onze nationale krachten,’43 heette het. Nog geen 
maand nadat hij in Nederland gearriveerd was, schonk hij het 
Koloniaal Museum een aantal voorwerpen: vijf wandelstokken, elk 
net iets anders. (Zie afb. 3G) De één had een houten hondenkop,44 een 
ander een kop van been45 en alle vijf waren van verschillend hout 
gemaakt (‘theehout’ uit de Preanger,46 ‘Palembangs hout’). In het 
museum getuigden ze van de vele Indische houtsoorten, aangezien 
men daar onderzoek deed naar de toepassing van Indische 
grondstoffen. Voorts schonk hij de Chinese lantaarns en tinnen 
voorwerpen uit Selangor en een model van een handelsprauw uit 
Ceylon47 (zie afb. 3G) die hij ongetwijfeld moet hebben gekocht 
tijdens het oponthoud dat de meeste schepen van en naar Europa 
hadden op het eiland. Waartoe had Delprat dit model gekocht? Had 
hij de boot bewust aangekocht om de handel in Azië voor de 
gemiddelde Nederlander in het museum te verduidelijken, of had de 
boot gediend ter verduidelijking van de verhalen waarop hij zijn 
Nederlandse familie trakteerde en was de boot bij toeval in het 
museum beland? Aan de Indische Instelling in Delft (nu Museum 
Nusantara) schonk hij handschriften uit Indië, zodat de ambtenaren 
in opleiding hun kennis over de talen van het land konden 
verdiepen.48 Ook schreef Théodore in september 1886 het eerder 
genoemde artikel over Malakka voor een groot Nederlands publiek 
in het tot geestelijke ontwikkeling stimulerende ‘volkstijdschrift’ 
Eigen Haard.49 Wat hij nu feitelijk deed was zijn culturele kennis 
over Indië, belichaamd in de voorwerpen en artikelen, als 
geïncorporeerd en geobjectiveerd cultureel kapitaal aan het publiek 
presenteren. Dit gaf hem erkenning en aanzien. Daarmee zette hij 
zijn cultureel kapitaal om in symbolisch kapitaal. 

Jan Willem IJzerman was eveneens in deze periode voor 
verlof in Nederland. IJzerman enthousiasmeerde Delprat voor zijn 
plan om de steenkolenvelden in de Umbilinvallei in Sumatra te 
ontsluiten door middel van een spoorlijn en de bouw van een 
bunkerhaven onder Padang. De lijn zou gaan lopen van de 
Umbilinvallei met het dorp Sawah Lunto, via Solok naar Fort de 
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Kock en ten slotte naar Padang. Het was een mogelijkheid die hen 
weer werk zou verschaffen, nu hun werk voor de staatsspoorwegen 
op Java tegen zijn einde liep. Binnen een paar dagen schetste 
IJzerman voor de regering een opzet van twaalf pagina’s.50 

IJzerman en Delprat waren niet de eersten met een dergelijk 
voorstel. Verschillende personen, waaronder enkele hoofdpersonen 
uit dit boek, hadden al een concessieaanvraag gedaan voor de 
ontsluiting van de rijke kolenvelden in de Umbilinvallei. De eerste 
aanvraag was in 1871 gedaan. De meest doordachte was ingediend 
door Van Diest, die nauw betrokken was geweest bij de ontdekking 
van de velden. Van Diest gaf zijn aanvraag echter over aan Willem 
Quarles van Ufford51 (1818-1902) die in 1872 en 1887 samen met 
Hugh Hope Loudon (1816-1891) tevergeefs had getracht een 
concessie te verwerven. IJzerman was al in 1874 met zijn 
toenmalige chef J.L. Cluysenaer op expeditie geweest om het beste 
tracé voor een spoorlijn te vinden, maar nu geloofde hij een beter 
plan op tafel te kunnen leggen. 

Ze hadden succes. IJzerman en Delprat waren de eersten die 
daadwerkelijk toestemming kregen van de regering de spoorlijn aan 
te leggen. In 1887 vertrokken zij naar West-Sumatra voor de aanleg 
van de lijn: tussen 1887 en 1900 (met een onderbreking van 
ongeveer drie jaar toen Théodore in Malang op Java werkte) 
woonde de familie Delprat in Fort de Kock, Solok en Padang, al 
naargelang de ontwikkeling van het spoor. Dit project, met de 
imposante brug over de machtige Aneivallei, werd gezien als van 
groot nationaal en koloniaal belang. Een schoolplaat vereeuwigde 
de lijn met zijn indrukwekkende spoorbruggen en bracht ook dit 
aspect van de kolonie binnen het referentiekader van de natiestaat.52 

(Zie afb. 3H) 

 
Delprat en IJzerman hadden door de aard van hun werk de 
mogelijkheid onderzoek te verrichten en sociale relaties aan te gaan 
die voor anderen minder gemakkelijk zullen zijn geweest. Hun 
collecties reflecteerden dan ook die exclusiviteit: ze beschreven 
nooit eerder door Europeanen betreden gebieden, verzamelden 
voorwerpen die normaal niet werden verzameld en lieten mensen 
aan het woord die anderen nooit ontmoet zouden hebben (zoals 
Swettenham in Brits-India). Zij bevonden zich daarbij in een door 
mannen gedomineerd domein, dat bovendien sterk koloniaal-
hiërarchisch was. 
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 Zo maakte Delprat in de zomer van 1890 met IJzerman, 
controleur Van Loon en de tekenaar en ‘self made’-archeoloog 
Hendrik L. Leydie Melville (?-1921) een reis naar de ruïnes van het 
boeddhistische tempelcomplex Muara Takus ten noorden van 
Padang en ten westen van Pekanbaru aan de rivier de Batang Hari. 
Dit deden IJzerman en Delprat, beiden lid van het Bataviaasch 
Genootschap, na herhaald aandringen van de conservator van het 
museum van het genootschap W.P. Groeneveldt (1841-1915). Een 
dergelijk verzoek kon niet zomaar afgeslagen worden: Groeneveldt 
was Raad van Indië en daarom vermoedelijk een kennis die van nut 
kon zijn. Vijf dagen lang verbleven Delprat en IJzerman in het 
tempelcomplex en brachten alles – zoals de Britse academicus 
Hodgson dat voorschreef – door meten en tekenen nauwkeurig in 
kaart. Ze vonden bijzondere oudheidkundige objecten, zoals een 
‘gouden plaat met opschrift en een steen met geheimzinnig 
schrift’53 bij Candi Bungsu, waarvan Delprat een mooie foto 
maakte.54 (Zie afb. 3I) Voorts groeven ze een boeddhabeeld op. 
 Uit de beschrijving die Delprat maakte van de expeditie, 
blijken niet alleen de sociale netwerken waarin zij zich bewogen, 
maar ook de ongelijkwaardige koloniale verhoudingen. Op het 
eerste gezicht lijkt het alsof Delprat met alleen Van Loon, IJzerman 
en Leydie Melville op weg was gegaan (‘Met de hoofdingenieur 
IJzerman en den controleur Van Loon en een mijner tekenaars Lydi 
[sic] Melville hebben wij eene grote expeditie gemaakt om de 
hindoe ruïnes te Moeara Takoes geheel te onderzoeken’).55 Maar als 
hij beschrijft hoe hij bijna verdrinkt, treden verschillende figuren uit 
de schaduw. Zo zien we plots het districtshoofd en de koelies die de 
expeditie als dragers van de bagage begeleidden. De rivieren bleken 
op de terugweg vanwege de grote regenval onstuimig. De boot 
waarin Théodore en het districtshoofd – hoogstwaarschijnlijk het 
larashoofd van Sungai Puar, Sutan Suleiman – zaten, sloeg om door 
een stuurmansfout. Delprat en Suleiman verdronken bijna; gelukkig 
kreeg ‘een der koelies het districts-hoofd te pakken’.56 Delprat 
zwom op eigen kracht naar de prauw van IJzerman. Waarschijnlijk 
begon hier de vriendschap tussen Suleiman en Delprat waarover 
later meer.  

Hoewel de aanwezigheid van IJzerman en Delprat in 
Sumatra door economisch belang ingegeven was, kreeg de tocht al 
snel mede een wetenschappelijk doel. Dit past in Benedict 
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Andersons theorie dat het in kaart brengen van gebieden, het 
musealiseren van de lokale cultuur (onder meer door archeologie) 
en het categoriseren van de bevolking fungeerden als instrumenten 
van koloniale staatsvorming. Een koloniale staatsvorming die 
bovendien in dienst stond van de economie en het internationale 
aanzien van het moederland als machtige en beschaving brengende 
westerse natie. Het gevolg van dit alles was dat allerlei informatie 
over volkeren, hun bestuur, landbouw, nijverheid, grenzen en flora 
en fauna verzameld en uitgegeven werd, zodat men in Indië en in 
Nederland daarvan kennis kon nemen. Door de opleiding voor 
Indische bestuursambtenaren in Delft werd het verzamelen van 
voorwerpen en daarmee de verwerving van een uitgebreidere kennis 
van de kolonie ten behoeve van het onderwijs (en daarmee 
uiteindelijk een beter bestuur van de kolonie) in de laatste decennia 
van de negentiende eeuw dan ook aangemoedigd.57 

 
In 1891 stelde IJzerman de Indische regering voor nog een spoorlijn 
van de oostkust van Sumatra, bij Siak, naar de Umbilin-kolenvelden 
aan te leggen. IJzerman kreeg toestemming van de regering om in 
dat jaar een verkenningstocht van Padang naar Siak te maken. ‘Op 
dit uitstapje werd ik [IJzerman, CD] vergezeld door den ingenieur 
Th.A. [sic] Delprat, een man voor het reizen in onherbergzame 
oorden als geknipt, vroolijk, opgewekt, onvermoeid, vol 
belangstelling, daarbij een uitstekend photograaf.’58 Voorts 
vergezelden hen hun gezamenlijke vriend Emile Wijss (1852-1946), 
Delprats vrienden het larashoofd van Sungai Puar, Sutan Suleiman, 
en de Arabische koopman Ba Osman, de houtvester Sijfert H. 
Koorders (1863-1919) (die later de aanzet gaf tot oprichting van de 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederlands-
Indië) en de op leeftijd zijnde oud-artillerieofficier Whitton. 
Daarnaast telde het gezelschap luitenant L.A. Bakhuis (1855-
1932)59 van de topografische dienst en de zoöloog dr. J.F. van 
Bemmelen (1859-1956).  

Het was dus wederom een reis waarbij economische 
activiteiten met cultureel-wetenschappelijke werden gecombineerd 
en waarbij pas door de foto’s die Delprat, samen met luitenant 
Bakhuis, van de expeditie maakte, het verschil duidelijk werd 
tussen het beeld van de koloniale sociale werkelijkheid dat mensen 
als Delprat uit de elite hadden en de realiteit. Op een foto van 
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Delprat, afgebeeld in het lijvig boekwerk dat IJzerman over de tocht 
liet uitgeven,60 poseert een grote groep Sumatranen, de dragers bij 
de expedities en vermoedelijk de dorpsbewoners, met IJzerman 
ergens in het oerwoud.61 (Zie afb. 3J) In de brief die Delprat aan zijn 
broer schreef over de expeditie noemde hij de namen van twaalf 
mensen op de foto, onder wie IJzerman, zijn eigen en IJzermans 
‘jongen’ en de lokale dorpshoofden.62 De overigen liet hij 
onbenoemd. Dus zelfs als Delprat expliciet de lokale bevolking ten 
tonele voert, blijken het de mensen te zijn met wie hij zelf een 
directe, warme relatie heeft of die de lokale elite vormen. En ook als 
Indonesiërs prominent op foto’s figureren, blijkt het veelal niet om 
hun persoon te gaan, maar om hun functie in de koloniale 
samenleving. Op verschillende foto’s van Delprat van Centraal-
Javaanse oudheden lijken de mensen te figureren als maatstaf, als 
manier om verhoudingen in beeld te brengen.63 (Zie afb. 3AA) 

De brief van Delprat laat ons zien dat archiefstukken meer 
zijn dan slechts de objectieve weergave van de gedachten of daden 
van mensen.64 Net als de brief laten de foto’s ons zien hoezeer onze 
bronnen koloniaal gekleurd zijn: ze kunnen ons blikveld 
vernauwen, maar ook inzicht geven in het toen heersende 
wereldbeeld vol machtsverhoudingen. Datgene wat niet letterlijk 
verteld wordt, de ‘stilte’, functioneert – zoals Michel Foucault reeds 
dertig jaar geleden beweerde – naast de dingen die wel gezegd 
worden en is derhalve integraal onderdeel van een discours. Een 
discours dat de machtsrelaties onthult en dat zo wordt blootgelegd. 
Stiltes zijn derhalve net zo betekenisvol als alles wat wel gezegd 
wordt.65 
 
In 1894 werden bij de aanleg van de spoorlijn Malang-Blitar, de lijn 
waarover Delprat en IJzerman de leiding hadden, fragmenten van 
beelden van klei gevonden.66 Het Bataviaasch Genootschap (in de 
persoon van Delprats oude bekende Groeneveldt) dat op de hoogte 
werd gesteld van de vondst, verzocht Delprat de kist met de beelden 
op te sturen naar Batavia.67 Enkele beeldjes van klei moet Delprat 
achtergehouden hebben voor zijn zuster Pauline die op dat moment 
bij hem thuis woonde. Het bleef niet bij de fragmenten. Rond 1897 
vond Delprat in de ruïnes van een oude tempel (‘een steenhoop’) 
een stenen hoofd van een hindoebeeld tijdens de aanleg van de 
spoorlijn in Banten.68 
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IJzermans en Delprats werk in de kolonie was niet alleen een 
koloniale verdienste, maar ook een nationale. Zij waren de 
‘verplichtingen van een beschaafde natie’ nagekomen om welvaart 
en vooruitgang te brengen in gebieden die recent dankzij ‘al die 
nationale prestaties in de koloniën’69 onder Nederlands gezag waren 
gesteld. Deze verdiensten voor de imperial space en de hechte 
relatie van Delprat met IJzerman leidden ertoe dat Delprat in een 
bepaald leven werd meegezogen. De vriendschap met IJzerman en 
zijn interesse voor de antieke Javaanse en Sumatraanse cultuur 
zorgden ervoor dat hij benoemd werd – samen met zijn collega 
sinds jaren Robbert H.J. Spanjaard (?-1907) en E.J. Kerkhoven 
(1834-1905) – tot lid van de uitvoerende commissie voor 
Nederlands-Indië van de Nederlandse koloniale afdeling op de 
wereldtentoonstelling in Parijs in 1900. Delprat werd belast met 
alles wat betrekking had op de reproductie van de hindoetempels en 
Sumatrahuizen die op het tentoonstellingsterrein in Parijs moesten 
verrijzen. Zijn vriend IJzerman maakte deel uit van de uitvoerende 
commissie in Nederland en samen reisden ze enkele malen naar 
Centraal-Java om afgietsels te maken van antieke beelden, delen 
van tempels en van de reliëfs van de Borobudur.70 In Sumatra wees 
Delprat aan van welke huizen de ornamentiek het meest geschikt 
was om over te nemen voor de huizen in Parijs. Hij deed zelfs zijn 
best een gevelstuk aan te kopen.71 

Verschillende wetenschappers die Indië aandeden, kwamen 
bij Delprat terecht. Delprat was, als hooggeplaatste ambtenaar met 
liefde voor de wetenschap, voor velen een helpende hand in de 
onbekende kolonie. Zo ging Delprat in 1900 met professor Boeken, 
een paleontoloog, in de omgeving van Padang ‘erop uit om 
versteeningen te zoeken’72 en ontving hij in 1901 de Duitse bioloog 
Ernst Haeckel (1834-1919).73 Ook was Théodore bevriend met de 
begaafde bioloog Eugene Dubois (1858-1940) die hij waarschijnlijk 
had ontmoet in het ziekenhuis van Padang en die in Sumatra op 
zoek was naar de ‘missing link’, het ontbrekende stukje in de 
ontwikkeling van aap naar mens.74 Het vergaren van informatie 
over oudheden en culturen straalde af op Nederland als beschaafde 
natie, precies zoals de wereldtentoonstellingen dat ook deden. 
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Europese vrouwen in Indië 
Jonkvrouw ‘Thil’ van Panhuys, Théodores vrouw, en hun kinderen, 
inmiddels uitgebreid met de in juni 1886 geboren Lies, werden 
geacht Théodore op zijn zwerftocht door de archipel te volgen. (Zie 
afb. 3BN) Laten we iets langer stilstaan bij Thil en de kinderen. Tot 
op heden werd het verhaal verteld vanuit het perspectief van de 
mannen. De reden daarvoor is over het algemeen dat de 
nalatenschap van vrouwen, hun brieven en de materiële objecten 
waarmee zij zich omringden, niet erg groot is geweest. Ook bij Thil 
lijkt het alsof ze met niets naar Indië is getrokken en met niets is 
teruggekomen. In het archief van de familie Delprat zitten slechts 
enkele foto’s van haar en een klein bundeltje brieven. Is het genoeg 
om ons een beeld van haar leven in de imperial space te vormen? 

Een van de dingen die altijd zorgvuldig binnen de familie 
bewaard zijn gebleven, is de lange toespraak van Thils schoonvader 
tijdens haar huwelijk in Delft: ‘Gij begint dit nieuwe deel van uw 
leven met goede vooruitzichten, met schoone verwachtingen. Maar 
ge hebt reeds genoeg van het leven hier op aarde gezien, om te 
weten dat onvermengde vreugde het deel van geen enkel sterveling 
wezen mag,’75 sprak hij haar belerend én profetisch toe. (Zie afb. 3M) 
Thils aanstaande was niet aanwezig op hun huwelijk; Thil trouwde 
hem met de handschoen. Théodores familie had hem graag 
getrouwd naar de kolonie zien vertrekken en de adellijke, jonge 
vrouw die verre familie was en het gezin Delprat al jaren kende,76 
bleek een goede kandidaat te zijn. De adel verbond zich in 
Nederland steeds meer met het Nederlands patriciaat.77 Op 24 juli 
maakte Théodore Delprat zijn verloving met haar bekend. Zijn 
zuster Pauline reageerde verheugd, maar verbaasd: ‘groote 
surprise!’ schreef ze in haar dagboek.78 Ze vond het jammer dat 
Théodore uit Nederland vertrok. In stijl door zich de Indische 
spreektaal eigen te maken, schreef ze teleurgesteld: ‘Cassian [sic], ’t 
is vreeselijk jammer en ongezellig dat hij soover [sic] weg moet 
gaan.’79 

Théodore volgde met zijn huwelijk het advies van de 
Nederlands-Indische regering op, die juist in deze periode voor het 
eerst het huwelijk bij haar ambtenaren begon aan te moedigen. 
Daarmee probeerde men ‘het menschonterend, zogenaamd Indisch 
concubinaatleven, dat in werkelijkheid niets anders is dan een vorm 
van prostitutie’80 terug te dringen. Want waar dergelijke relaties in 
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de tijd van Henri Quarles van Ufford (1822-1868) nog niet zo sterk 
veroordeeld werden, kwamen nyai’s aan het einde van de 
negentiende eeuw bij de Europese elite in een steeds kwader 
daglicht te staan. Dit had alles te maken met de – door de toename 
van het aantal Europeanen in de kolonie steeds invloedrijker 
wordende – Europese superioriteitsgedachte, de steeds verder aan 
invloed winnende bourgeoisiecultuur met zijn gecontroleerde 
seksualiteit en zelfbeheersing, en met de vrees voor de invloed van 
niet-Europese elementen in het politieke koloniale systeem. 
Daarnaast werd het, door het toenemend aantal Europeanen, steeds 
belangrijker jezelf te onderscheiden op basis van Europese culturele 
beschaving. De relatie van een Europese man met een lokale vrouw 
was hét voorbeeld van een verstoorde, onbeschaafde koloniale 
machtsverhouding, ongecontroleerde seksualiteit en losbandigheid. 
Door de invloed hiervan terug te dringen en zich als ‘beschaafde’ 
Europeanen te onderscheiden als één grote, solidaire enclave en 
lichtend exempel konden de Nederlands-Indische regering en haar 
elites hun macht behouden en versterken.81 Het maken van dergelijk 
onderscheid was, kortom, gebaseerd op het bezit van het culturele 
kapitaal. Deze zienswijze zien we terug in het advies dat Delprats 
goede vriend J.B. van Heutsz (1851-1924) hem jaren later gaf:  
 

‘Het niet gehuwd naar Indië gaan is niet zoo heel erg als er 
later maar niet uit volgt het huwen met een Nonna. Ik vond 
het altijd jammer als zoodoende families van stand en goede 
afkomst gebruineerd worden. Ik heb het altijd voldoende 
gevonden de vuurwapens van het leger te bruineeren, de 
“white men”, moet men liever white houden.’82 

 
Doordat de staat – die, zoals historicus Cooper al onderstreepte,83 
van grote invloed is op de identificatie van mensen – de mening van 
Van Heutsz wat betreft het huwelijk publiekelijk ondersteunde, 
beïnvloedde deze opvatting de manier waarop de elites zich aan het 
eind van de negentiende eeuw als Europees en blank 
identificeerden. Delprat, geboren in Nederland en getrouwd met een 
Nederlandse jonkvrouw, was het ultieme ideaal van die 
Europeesheid en elite-status in een koloniale context. 

In maart 1879 reisde Thil hem in gezelschap van een 
bevriende familie achterna. Op 5 mei84 werd hun huwelijk door de 
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kerk in Buitenzorg ingezegend. Voor een meisje uit een gegoede 
adellijke familie uit Delft was dit een grote verandering in haar 
leven. De handschoen waarmee ze in Delft met Théodore trouwde 
symboliseerde hun verbintenis, maar ook haar toekomst, de 
onzekerheid van een leven in een ver land. De kans is groot dat zij 
haar handschoenen, net als veel anderen,85 haar leven lang bewaard 
heeft. (Zie afb. 3N) 

Tijdens de tweede stop in Indië, in Padang op Sumatra, werd 
Thil begroet door haar zuster en haar echtgenoot Van Cattenburch, 
de assistent-resident aldaar. Het moet een geruststellend, vertrouwd 
gezicht in een volmaakt vreemde omgeving zijn geweest. Thil had 
zich van tevoren geen voorstelling kunnen maken van het leven in 
Indië. Het zou haar niet meevallen – en ze was niet de enige. Een 
kennis van haar, Hilda de Booy-Boissevain (1877-1975), die rond 
de eeuwwisseling als vrouw van de adjudant van de gouverneur-
generaal in Indië aankwam, schreef over haar eerste ontmoeting met 
Indië: ‘Ik herinner me de aankomst in Tandjong Priok nog goed. Ik 
had een wit pigué pak met rood frontje en roode hoed aan en peau 
de suede handschoenen. Dit zou ik ook niet aangedaan hebben als ik 
aan Indië gewend was. Te warm.’86 Zulke nieuwkomerservaringen 
hadden ook anderen. Toen deze Hilda de kersverse echtgenote van 
de gouverneur-generaal Willem Rooseboom (1843-1920) 
ontmoette, een vriendin van de familie Delprat, klaagde die ook 
steen en been over de warmte:  
 

‘[Mevrouw Rooseboom was] een 22-jarig87 jong vrouwtje; 
voor ’t eerst weg van haar land, familie. Alles vreemd, niets 
dan vreemden om haar heen – waarover spraken we? O, ik 
herinner het mij goed, over de kakkerlakken en dat het zoo 
naar was dat ze het leer opaten van de boeken en verder over 
de warmte, het klimaat, nog eens over de kakkerlakken en 
nóg eens over het klimaat.’88 

 
Onvermengde vreugde mocht geen enkele sterveling tot zijn deel 
rekenen, had haar schoonvader gezegd. Zou Thil die woorden nog 
eens in gedachten hebben geroepen toen ze in juni 1879, amper 
twee maanden na aankomst in Indië, zware koorts kreeg? In 
staccato-zinnen schreef Théodore in zijn dagboek: ‘Toestand vrij 
ernstig. Kook zelf ziekenkost.’ Nadat Thil daarvan hersteld was, 
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raakte ze zwanger. Théodore nam onmiddellijk zijn maatregelen en 
regelde een bekwame, Hollandse arts. Terwijl hij dacht alles goed te 
hebben geregeld, bleek op het moment van de bevalling de arts niet 
aanwezig. De lokale verloskundige die hij toen erbij haalde, maakte 
zich uit de voeten toen zij zag dat de zalfjes die zij gebruikte om de 
bevalling te bespoedigen niet hielpen. Toen Thil buiten kennis met 
de tandoe (draagstoel) naar de Europese officier van gezondheid in 
Buitenzorg was gebracht, bleek deze man aan drank en opium 
verslaafd te zijn. Terwijl bij Thil de weeën zich steeds weer 
aandienden en zij hevige pijnen doorstond, zat de officier met een 
zendeling te bidden aan het bed. Pas na acht doorwaakte dagen met 
weeën verloste de inmiddels gearriveerde dokter Thil van een 
doodgeboren tweeling: ‘Twee meisjes, de één donker, één blond.’ 
Théodore begroef samen met huisjongen Amat de meisjes op de 
begraafplaats van Buitenzorg. Na deze traumatische gebeurtenis zou 
Thil blijven kwakkelen met haar gezondheid en geteisterd worden 
door afschuwelijke hoofdpijnen. Théodore had ondertussen een 
levenslang wantrouwen ten opzichte van doktoren in Indië 
ontwikkeld. Dit alles vond in de eerste maanden van Thils verblijf 
in Indië plaats. Onwetendheid, tropische ziektes en het er zonder 
familie alleen voorstaan in de verre, onbekende kolonie tekenden 
haar leven. 

De kolonie in huis, het huis in de kolonie 
‘De heren zijn vooral op reis, de dames in het huishouden of bij de 
kinderen (…). De man heeft zijn werkzaamheden, de vrouw haar 
huishouden,’89 schreef Théodore aan zijn broer Constant in 
Amsterdam. In de literatuur over vrouwen in de koloniën wordt dit 
beeld van de Europese vrouw in Indië, die haar leven beperkt zag 
tot het huis en het huishouden, onderschreven. Voor vrouwen uit de 
koloniale bovenlaag van die tijd, zoals we al zagen bij Netje 
Quarles van Ufford-Scheltema (1843-1917), was die toewijding aan 
het gezin en de echtgenoot echter een ideaal. En omdat daaraan 
zoveel waarde werd gehecht en het Indische huishouden letterlijk 
(met al zijn open ruimtes in huis) en figuurlijk (iedereen kon 
langskomen) zeer openbaar90 was, werden volgens Ann Stoler 
sociale grenzen thuis getrokken en niet zozeer in het openbaar. 
 Veel wetenschappers91 die zich bezighouden met de 
Europese vrouw in de koloniën, zien dan ook in het koloniale 
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huishouden de kolonie in het klein.92 De rol die Europese vrouwen 
speelden in de omgang met hun bedienden, in de manier waarop de 
kinderen werden opgevoed, welke taal er werd gesproken, welke 
banden men met Nederland onderhield en wie er in huis woonden, 
welke sociale netwerken er dus geformeerd werden, was van grote 
invloed op hun status en die van hun familie. Hieruit kan men 
concluderen dat de invloed van de vrouw op publiek en politiek 
terrein verder reikte dan men op het eerste gezicht zou verwachten 
en mede buiten haar huwelijk tot stand kwam.93 
 Hoe werd de huiselijkheid – die historica Buchheim 
onderverdeelde in het fysieke huis, het huishouden en de familie – 
door voornamelijk Thil vormgegeven en met welke redenen? ‘Ons 
huis’ schreef Théodore trots onder de tekening die hij maakte van 
hun eerste ‘echte’ huis in Tegal Nangka in de Preanger.94 (Zie afb. 
3O) De tekening stuurde hij waarschijnlijk naar zijn broer Constant 
en diens vrouw ‘Cateau’ of Kate C.E. Reynvaan (1859-1954) zodat 
ook zij zagen hoe zij woonden. De tekening toonde een krappe, 
overvolle kamer. De wanden waren van bilik (gevlochten bamboe). 
Aan de vliering hingen wortels, een krop sla en een kool naast een 
singel voor een paard. Een zaag hing aan de muur. In het vertrek 
stonden verder een grote wasmand, een wastafel, de rijksgeldkist en 
kisten voor de opslag van rijst, aardappelen en suiker. Op een ronde 
tafel lagen allerhande gebruiksvoorwerpen uitgestald: een kam, een 
zakhorloge, een schaar, een handschoen (háár handschoen?), een 
revolver en een olielamp. Thils scheepskist stond naast het grote, 
door een klamboe omgeven bed. Op de kussens schreef Théodore 
hun initialen: Thil lag links in bed en haar echtgenoot rechts. Als 
een soort zeventiende-eeuwse symboliek voor huwelijksgeluk 
stonden hun slippers voor het bed opgesteld: die van Théodore 
links, die van Thil rechts. De rat die ogenschijnlijk op zijn dooie 
gemak door het vertrek kuierde, symboliseerde de primitiviteit van 
dit thuis. 
 Het huis was van hen samen: Théodore zag het, getuige de 
initialen, als onderdeel van hun identiteit als echtpaar. Het was 
echter niet het open huis waarover Buchheim sprak; het had dichte, 
armoedige bilikwanden, zeer vergelijkbaar met de huizen waarin de 
lokale bevolking woonde. Delprat stond dan ook in die tijd 
onderaan de koloniale maatschappelijke ladder. Pas later zouden ze 
in een degelijk, open huis wonen. Hoe opener het huis was, hoe 
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meer men maatschappelijk gestegen was en geneigd was door de 
openheid en het aantal bediendes sociale grenzen te trekken. 
Wellicht kun je zelfs zeggen dat hoe hoger men op de Europese 
koloniale ladder stond, hoe meer sociale scheidslijnen getrokken 
werden en ook getrokken moesten worden om het onderscheid te 
kunnen blijven maken en daarmee de eigen status te kunnen 
handhaven.95 

 
Thil werd geacht in dit huis, met alleen een enkele bediende, het 
zware Indische huishouden op zich te nemen, terwijl ze nooit eerder 
het huishouden had gedaan. Haar echtgenoot was door het vele 
reizen vaak afwezig. Als hij er wel was, was hij vaak druk met 
allerlei hobby’s, zoals het vertalen van wetenschappelijke werken 
en het schrijven van artikelen. ‘Hij is daardoor wel eens wat 
ongezellig voor t’huis [sic], want hij heeft soms te veel aan zijn 
hoofd,’96 schreef Thil jaren later lijdzaam aan familie. In de meeste 
steden in de buitengewesten waar ze woonde, was weinig te doen. 
In Malang in 1895 was het leven ‘eentoonig en saai’.97 En: ‘Padang 
is een doodstille kampong waar niets voorvalt en als het er niet 
regent, is het snikheet.’98 Enkele maanden later was ze nog 
negatiever: ‘Het is hier een onmogelijke kampong. Dor, en ik ook, 
wij hebben hier niets. Je kunt je onmogelijk zulk een oord 
voorstellen.’99 
 In september 1898 leerden de dochters Nancy en Lies daar 
fietsen.100 Théodore kon niet achterblijven en stapte ook op het 
‘marteltuig’, zoals hij de fiets na talloze valpartijen begon te 
noemen.101 Begin 1900 kocht Théodore in Batavia een fiets voor 
Thil. Zij kreeg veel plezier in het fietsen; het was in Padang haar 
enige amusement.102 Deze eentonigheid was ook de reden dat 
Théodore en Thil het Pauline, Théodores zuster, ontraadden naar 
Indië te komen toen zij dat van plan was. Pauline was echter 
vastbesloten en zette door. Enkele maanden logeerde ze bij de 
familie in Malang. Voor Thil werd het leven pas in Batavia, in 
1897, minder eentonig en primitief: 

 
‘Het leven is hier nagenoeg geheel europeesch, men heeft 
couranten en opéras etc. Wel alles wat slechter en duurder 
dan in Europa maar het is toch iets beter dan het liefhebberij 
toneel of kantine voorstelling in de kleine plaatsen. Wij 
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hebben een behoorlijk erf 1400m2 groot, met goed huis (…). 
Wij hebben als ware Europeanen gas licht, iets dat ons nog 
nooit in Indië is overkomen en denken nu zelf over om 
electrisch licht te nemen. Het eenige nadeel is dat alles hier 
zoo duur is.’103  
 

Ondanks de gemakken in Batavia bleef voor veel vrouwen Indië 
‘het land van ballingschap, waar de man met verdubbelde 
inspanning een schitterende loopbaan mag vinden met de Hollandse 
buitenplaats voor het hoogste einddoel van zijn leven.’104 In haar 
roman Bogoriana beschreef Annie Foore, het pseudoniem voor 
Francisca J.J.A. Junius (1847-1890), de echtgenote van Jan Willem 
IJzerman, hoe een vrouw haar succesvolle echtgenoot dwingt nog 
vóór zijn termijn om is naar Nederland te vertrekken, omdat zij het 
leven in de kolonie psychisch niet meer kan verdragen. Het 
onderwerp was geen overdreven dramatiek; het was waarschijnlijk 
zelfs autobiografisch.105 Thil en Francisca (‘Frans’) IJzerman zagen 
elkaar veel, toen hun beide echtgenoten vanwege de spooraanleg in 
Yogyakarta geplaatst waren. Het leven in de sultansstad bekoorde 
Francisca niet:  
 

‘Wat mij hier op Djocja het meest hindert is, (…) het totaal 
gebrek aan geestelijk leven. Er is niets dat animeert tot 
ontwikkeling, niets dat u eens opwekt om iets goeds tot 
stand te brengen. Och neen, hoe zeer ik ook tracht er mij 
tegen te verzetten, de prozaïsche omgeving werkt storend 
(…).’106 

 
Francisca had last van wat men toen ‘zenuwachtigheid’ noemde; 
haar psychische gesteldheid werd in de loop der jaren steeds 
labieler. Net als Thil miste ze de aanwezigheid van haar echtgenoot 
die continu op reis was. Francisca voelde zich verslagen door haar 
‘onoverwinnelijke medeminnares, die akelige spoor’.107 Zoals 
Théodore immers stelde: ‘De spoorwegaanleg staat nooit stil.’108 De 
gevoelens van eenzaamheid en het milieu dat Yogyakarta Francisca 
bood, werkten letterlijk op haar zenuwen: ‘Ik voel vooral de laatste 
tijd, dat ik achteruit ga, ik ben, hoewel overigens volmaakt gezond, 
dikwerf zenuwachtig en overspannen; het minste gerucht hindert 
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me; ik kan geen ongewone drukte verdragen, ben prikkelbaar in één 
woord, ik moet eens naar Holland!’109 

Toen Thil kort daarna in Nederland met verlof was, ontving 
ze begin augustus 1886 van Rika Wijss, de bevriende echtgenote 
van een ondergeschikte van Théodore en IJzerman, uit Indië een 
brief waarin zij haar het vertrek van de familie IJzerman, ‘voor 
Mevrouw’, naar Holland meldde. ‘De docter was bang dat zij, 
wanneer zij niet spoedig naar Europa ging aan ’t malen zou raken, 
daar haar heele zenuwgestel in de war was.’110 Dit verhaal werd 
natuurlijk binnen de Europese gemeenschap waar nooit iets 
gebeurde, hét gesprek van de dag. ‘Zij heeft hier te Djogya zeer 
weinig vrienden achtergelaten, een ieder heeft nu wat over haar te 
vertellen. Ik hoor al die praatjes maar stil aan en spreek zo min 
mogelijk over haar,’111 schreef Rika aan Thil. En dat terwijl 
Francisca erom bekend had gestaan graag en veel mensen te 
ontvangen en had geweten ‘hoe avonden te organiseren’.112 

Francisca zou terugkeren naar Indië, maar vier jaar later, vlak voor 
het verschijnen van Bogoriana, in Batavia overlijden. Overigens 
was het lijden aan ‘zenuwachtigheid’ in Indië en de daarop 
volgende behoefte naar Nederland te gaan niet iets dat was 
voorbehouden aan vrouwen. Zo schreef Théodore bijvoorbeeld:  

 
‘Ik ben nu weder bijna 12 jaren aan een stuk in Indië, Thil en 
ik hebben wel weder eens een opfrissching noodig, ik merk 
het dat door al het getob den laatsten jaren de zenuwen niet 
meer zoo sterk zijn als vroeger en dat het hoog tijd wordt 
zoo wel voor Thil als voor mij dat wij weer weg gaan.’113 

 
Het in Nederland een ‘frisse neus’ halen werd synoniem voor 
lichamelijk en geestelijk herstel, dat het weer mogelijk maakte in 
Indië te (over)leven. Zij die dat niet konden of wilden, werden door 
hen die wel naar Europa gingen voor het herstel van hun 
gezondheid gezien als geen ‘echte’ Europeanen. Hierin herkent men 
de aan het eind van de negentiende eeuw steeds prominenter 
wordende in- en uitsluitingsprocessen die binnen de gehele 
Europese samenleving met hetzelfde vocabulaire bediscussieerd 
werden (met een hoofdrol voor het vage begrip ‘zenuwachtigheid’).  
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Naarmate Théodore carrière maakte en elders op Java en Sumatra 
werd geplaatst, zien we het aanzien van hun huis meestijgen. Het 
huis was dan ook onderdeel van de status van het echtpaar in Indië 
en in Nederland: de plattegronden, tekeningen en foto’s die 
Théodore maakte, stuurde hij naar Nederland. Zo zijn er foto’s in 
Delprats fotocollectie (zoals die bewaard is gebleven in het 
Tropenmuseum, het KITLV en het familiearchief) van hun huis in 
Purworejo rond 1885,114 van hun tijdelijke huis aan de Bamboelaan 
in Fort de Kock rond 1890 – een groot, vierkant koloniaal huis, met 
rondom een veranda en omzoomd door reusachtige woudreuzen van 
de Sumatraanse wildernis en enkele bijgebouwen115 – en foto’s van 
wat wellicht hun huis was in Batavia: een traditionele Bataviase 
witte koloniale villa met een overdekte, ruime voorgalerij en 
omringd door bijgebouwen.116 Tevens zijn er foto’s van een enorme, 
witte koloniale villa met bijgebouwen en van een 
controleurswoning te Malang.117 Omdat bijschriften ontbreken, is 
het gissen of dit afbeeldingen zijn van huizen die Thil en Théodore 
Delprat in Indië bewoonden. 
 Een huisplattegrond die tussen Théodores spullen in de 
kisten werd gevonden,118 was van de grote koloniale villa van Thils 
nichtje Nancy van Panhuys (1864-na 1945). (Zie afb. 3P) Nancy was 
getrouwd met de broer van de gouverneur-generaal jonkheer Carel 
H.A. van der Wijck (r.1893-1899), Hendrik L. van der Wijck 
(1855-1918). Hij was aan het eind van de negentiende eeuw 
hoofdadministrateur (en later directeur) van de tabaks- en indigo-
onderneming Wedi Birit, in de buurt van Klaten. Thil kwam rond 
1895 geregeld bij haar nichtje logeren in het 
administrateursgebouw. Dit huis vertoont grote gelijkenissen met 
‘het’ ideale Indische huis zoals dat op de tentoonstelling ‘De Vrouw 
1813-1913’ in Amsterdam te zien zou zijn.119 De plattegrond toont 
een ruim opgezet koloniaal huis met een voorgalerij, achtergalerij, 
verschillende slaapkamers, een badkamer, aparte bijgebouwen voor 
de bedienden, een koetshuis, verschillende tuinen vol cacao- en 
vanilleplanten en melati (een jasmijnsoort), een rozenperk en een 
opzichtershuisje. 

Niet alleen het uiterlijk van het koloniale huis weerspiegelde 
de status van de eigenaren, maar ook het interieur waarvan de 
vormgeving in handen van de echtgenote was. De vrouw, zowel in 
de gegoede klasse van Nederland als in die van Indië, was zich 
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bewust van het feit dat het interieur de status moest ondersteunen en 
dat daarin de visite van het echtpaar moest worden ontvangen.120 
Het huis, dat zo’n zichtbaar aspect van de Indische samenleving 
was, was ook de plek waar de band met Nederland zichtbaar werd 
gemaakt als troostende herinnering voor de bewoners aan het 
moederland en als uiting van loyaliteit, cultuur en rijkdom. Dit alles 
vergrootte het aanzien en de sociale positie van de familie voor de 
buitenwereld.  

De tekening van het interieur van Thils en Théodores huis in 
Padang toont een ruime ‘salon’ met Europese elementen als zware, 
luxueus ogende gordijnen, een grote hanglamp, een dressoir en een 
grote kast. Aan de wand hingen schilderijen en een klok. De luie, 
Indische stoel was een duidelijke verwijzing naar de koloniale 
cultuur. Op de tafel, waarover een kleed was gedrapeerd, stonden 
twee borrelglazen. Théodore schreef bij de getekende glazen hun 
beider initialen, zodat het net was alsof hij en Thil de kamer hadden 
verlaten en hun drankjes achter hadden gelaten. Thils huisinrichting 
oogstte bewondering vanwege de Europeesheid: als een van de 
weinigen bezaten Thil en Théodore Europese ‘kunst’, omdat Kate 
Delprat-Reynvaan, de tekenende en schilderende echtgenote van 
Théodores broer Constant, een van haar schilderijen naar Indië had 
gestuurd.121 (Zie afb. 3Q) Bezoekers konden minutenlang naar het 
schilderij staren en er verwonderd opmerkingen over maken. Ook 
had Thil onderjurken en een tafelkleedje (‘een sieraad voor ons 
nette huisje,’122 aldus Théodore) van Kate gekregen. De objecten in 
het interieur riepen herinneringen op aan Nederland en voor de 
familie Delprat aan hun familieleden: ‘Er onder hangt de fraaye 
schotel van Israëls, (…) daarover hangt de klok van Willem en op 
een tafeltje staat de gong van Pauline, daar ons huis van hout is en 
de vloer dus altijd wat trilt als er iemand ergens loopt, dat steeds het 
geval is, is die gong steeds aan het gongen, dat getjingel verbaast 
steeds elken bezoeker op nieuw, wij noemen het dan een dieven-
verklikker.’123  

Delprat was niet de enige met een dergelijk huis vol 
voorwerpen uit Nederland die met herinneringen bezield waren. Zo 
schreef Belle Damsté-Muller, de echtgenote van ambtenaar Henri 
Damsté die we eerder al ontmoette, aan haar moeder:  
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‘Ik zal blij zijn, als alle portretten en herinneringen hun 
plaats hebben gekregen. Wat zal ’t huiselijk en intiem zijn, 
als we die hier om ons heen hebben! (…) U weet dat mijn 
blauwe kopjes precies zijn als die van Line, en die op ’t 
ouderwetsche blad, dat ook is als ’t blad dat Lien gebruikt, 
met de kristallen theebus, een herinnering aan ’t huis op de 
Hooglandsche Kerkgracht, gaven hem zoo’n huiselijk 
gevoel. ’t Stond dan ook erg gezellig. Onder het trekpotje 
had ik ’t kleedje gelegd, dat U nog vlak voor ons vertrek 
voor me gemaakt hebt, en zoo was elk stuk een 
herinnering.’124 

 
Want, per slot van rekening: ‘In Indië moet je het van je 
herinneringen hebben. En verder van de brieven.’125 De voorwerpen 
in de koloniale huizen waren op deze manier verworden tot 
familieobjecten, die in den vreemde de band met de familie 
onderhielden en deze naar de buitenwereld zichtbaar maakten. De 
objecten maakten deel uit van het cultureel geheugen van de familie 
en hadden een sterke invloed op het identiteitsbesef, zoals we 
hiervoor zagen bij de families Quarles van Ufford en Loudon. 

Er is een foto uit Delprats collectie die de aanwezigen op 
een congres in Indonesië, waar ik in augustus 2009 was, ontroerde. 
Het  is een foto, gemaakt in en door de beroemde fotostudio 
Woodbury & Page op 25 september 1884, waarop de kleine, dan 
tweejarige zoon Paul op een stoel zit.126 (Zie afb. 3R) Hij kijkt voor 
zich uit, terwijl zijn oude babu Mina achter hem staat, zelfverzekerd 
naar de camera kijkend, maar enigszins ongemakkelijk; haar 
linkerhand rust beschermend op Paul. Ze draagt een batikblouse en 
heeft een slendang om haar schouder geslagen. Daarmee is ze 
meteen als kindermeisje herkenbaar: in de doek kon ze de kinderen 
gemakkelijk vervoeren. Haar naam was Mina. De foto getuigt ervan 
dat Mina onderdeel was van het gezin en zo ook door hen werd 
gezien: de familie zorgde ervoor dat Mina niet in de vergetelheid 
zou raken. ‘Baboe Mina en haar vriendje Paul Delprat’ stond 
achterop de foto geschreven. Toen Thil en Théodore met verlof naar 
Nederland gingen in het najaar van 1885, schreef een vriendin in 
Indië dat babu Mina enkele malen bij haar op bezoek was geweest 
‘en altijd kreeg ze tranen in de oogen als ze van u allen sprak. Zij is 
toch zoo’n goede oude ziel’.127 Tegelijkertijd onthullen die frasen 
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de paternalistische en tegelijkertijd afstandelijke (‘vriendje’ in 
plaats van ‘kindje’) toon van het contemporaine discours van de 
koloniale verhoudingen die ook, en misschien zelfs vooral, in het 
huishouden naar boven kwamen. 

Théodore liet niet alleen door anderen zijn huishouden 
vastleggen, maar deed dat ook zelf – als amateurfotograaf, in een 
tijd dat er nog maar weinig amateurfotografen waren, ook zelf. Bij 
het huishouden hoorde het huishoudelijke personeel, zoals de babu. 
Het ging uit steeds meer mensen bestaan naarmate het huis groter 
werd en de Delprat-kinderen talrijker. Deze lokale mensen, die 
meestal naamloos in de Europese koloniale geschiedschrijving zijn 
verdwenen, speelden een grote rol in het koloniale huishouden. Zij 
stonden in de micro-kolonie van het huis tegelijkertijd heel dichtbij 
de altijd thuiszittende Europese vrouwen en tegelijkertijd zeer 
veraf.128 Vrouwen in de kolonie weefden thuis hun sociale 
netwerken en bouwden daar hun aanzien op.129 Dit deden zij in 
relatie tot families, vrienden en bediendes. Zij, en niet de mannen, 
droegen hun aanzien en reputatie uit en bestendigden dat met 
objecten. Dit was geen exclusief Indisch verschijnsel: hetzelfde 
gebeurde in de hogere burgerij in Nederland.130 Het persoonlijke 
was hierdoor, zoals Eveline Buchheim terecht stelt, heel publiek.  

Zeker rond 1900 werd het steeds belangrijker Europees te 
zijn en een duidelijke band met Nederland te houden, geschraagd 
door briefwisselingen en regelmatige bezoeken aan Europa, het 
spreken van correct Nederlands en het zich Europees gedragen. Het 
gevolg was dat men doelbewust afstand creëerde tot de lokale 
bevolking en vooral tot het huispersoneel dat juist zo dichtbij stond. 
Na de geboorte van Paul in 1882 werd het huishouden van Thil 
uitgebreid met babu Mina. Europese vrouwen hadden zeker aan het 
eind van de negentiende eeuw, onder invloed van de in Europa 
heersende beschavingsidealen van de lagere klassen die in de 
kolonie in de Ethische Politiek werden verwoord, steeds meer de 
overtuiging dat ook zij het huishoudelijk personeel, waaronder de 
babu, moesten opvoeden. Vrouwen, met hun vermeende talenten 
van zorgen voor en het liefhebben van anderen, werden bij uitstek 
geschikt geacht om hun inherente beschaving over te dragen op hun 
omgeving.131 Deze vrouwen behandelden hun bediendes als 
kinderen (zo werd babu Mina tenslotte gezien als een vriendin voor 
Paul) en maakten van zichzelf de ouders die hen op moesten 
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voeden. Ook dat was een aspect van het huishouden als micro-
kolonie: feitelijk deden deze vrouwen hetzelfde als hun mannen. 
Ook zij stelden zich superieur op ten opzichte van de lokale 
bevolking en gedroegen zich als onderwijzers.132 Dezelfde ouder-
kindmetafoor werd nu gebruikt om de relatie tussen Nederland en 
de kolonie te omschrijven. Foto’s leggen deze diverse verhoudingen 
van macht bloot, zoals we al zagen bij Théodores expedities. 

Misschien was het Théodore zelf die rond 1890 een van zijn 
huisjongens fotografeerde, wellicht voor de familie in Nederland.133 
(Zie afb. 3S) Of was het portret slechts een van de vele anonieme 
‘types’ die professionele fotografen – en met name Woodbury & 
Page – in Indië verkochten? We zullen het nooit zeker weten 
aangezien Théodore zijn intenties met de foto’s nooit op papier 
heeft gezet en zijn fotoseries in de loop der tijd na schenking aan 
het Koloniaal Instituut en het KITLV uit elkaar gevallen zijn.134 Op 
een van de foto’s staat een verzorgde jongen of jongeman. Hij 
poseert lachend met een plumeau in zijn hand. Op de grond staat 
een sirih-stel. Door de plumeau en het sirihstel, attributen die 
verwijzen naar zijn beroep en afkomst, wordt de foto een archetype 
van ‘de’ koloniale bediende. Op een latere foto, genomen door 
Théodore omstreeks 1890, zit het inmiddels met Nancy en Lies 
uitgebreide gezin op de trap van hun huis in Sumatra: Thil in een 
witte kabaya links bovenaan de trap, achter haar staat half in het 
donker een huisjongen en rechts van Thil zit waarschijnlijk hun 
Sumatraanse babu. De kleine Lies zit links op de trap, haar ogen 
gefixeerd op de puppy in de handen van haar broertje.135 (Zie afb. 3T) 
Nancy zit dichtbij de babu en observeerde haar vader, de fotograaf. 
Paul heeft alleen belangstelling voor het hondje in zijn handen. Zijn 
moeder houdt ook nog een puppy vast. Een klein Sumatraans 
jongetje is dicht tegen Paul aangeschoven en kijkt wantrouwend 
naar de fotograaf. Een onbekend kind leunt tegen de trapleuning 
aan.136 Alle kinderen, behalve Lies, zijn blootsvoets. De babu vormt 
met Thil het middelpunt van de foto, de kinderen omringen hen 
speels. De huisjongen, in de schaduw van de achtergrond, maakt 
samen met de tafel en de vier vogelkooitjes aan het plafond, deel uit 
van de entourage. Het is het portret van een ontspannen huishouden; 
iedereen hoort erbij, maar kent – letterlijk en figuurlijk – zijn plaats: 
op de voorgrond of in de schaduw. De foto toonde status en 
grandeur door de aanwezigheid van die grote trap die een groot huis 
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suggereert, van keurig verzorgde bediendes en met hondjes 
spelende, gelukkige kinderen. Tegelijkertijd zorgden deze naar 
Nederland verzonden foto’s ervoor dat de naamloze bedienden een 
duidelijke plaats als ondergeschikten innamen in de Nederlandse 
geschiedenis en identiteit. Doordat de foto’s werden gekoesterd in 
familiebezit, vormden en bestendigden ze in Nederland het beeld 
van de Nederlands-Indische elitaire samenleving.  

 
Sociale netwerken en aanzien werden dus thuis door vrouwen 
gecreëerd door verwantschap en onderscheid: door het uitstallen 
van Hollandse producten om de eigen Europeesheid te onderstrepen 
of door het gebruik van batik. Batik werd geproduceerd door 
vrouwen en vooral gewaardeerd door vrouwen. Het werd ook door 
met name vrouwen verzameld, zowel door hen die ermee waren 
opgevoed, als door hen die de stoffen voor het eerst van hun leven 
zagen. Men gaf elkaar in Indië batik cadeau en liet de batik 
bedrukken met een persoonlijke tekst. Het al dan niet dragen ervan 
in de koloniale maatschappij tekende de aard van de relatie die men 
onderhield met de ander: formeel of informeel.137 Thuis droeg Thil 
sarong en kabaya, maar bij formele gelegenheden trok ze een 
Europese jurk aan. Zo liet ze zien dat ze thuis was in de koloniale 
maatschappij, dat ze de sociale code begreep. Batik was zowel in 
Indië als later in Nederland een manier om te communiceren met 
hen die de stof ook op waarde konden schatten.138 De vele 
‘kleedjes’ die door Indiëgangers en hun vrouwen naar hun 
vrouwelijke familieleden in Nederland werden gestuurd, gingen dan 
ook vaak vergezeld van een verklarend briefje om diezelfde 
verwantschap te creëren en tegelijkertijd de band met elkaar te 
onderhouden.  

Aan Pauline, Théodores zus, en aan Kate, Théodores 
schoonzus, stuurden Théodore en Thil slendangs, batiks, doeken uit 
Sumatra en een gebatikte sprei. In 1888 schonk Théodore Kate een 
Sumatraanse slendang.139 Hij stuurde daarbij een foto met de uitleg 
van het gebruik van dit textiel naar ‘’s lands wijze’. ‘Of,’ zo vroeg 
Théodore aan Kate vertwijfeld, ‘zult ge het evenzeer misbruiken als 
de sarongs waar men in Holland japonnen en wat nog erger is 
gordijnen in het Kurhaus van maakt?’140 Zo liet Théodore, op een 
moment dat de cultuuruitingen in Indië vaak niet erkend werden of 
afgedaan werden als kunstnijverheid, aan zijn Hollandse familie 



1890 – Het Nederlands patriciaat wordt ‘Indisch’. Théodore Delprat  

 189 

blijken dat hij verstand had van de culturen van de Oost en de 
uitingen daarvan op waarde kon schatten. Op hetzelfde moment 
creëerde hij een bondgenootschap met zijn familie door hen te laten 
delen in diezelfde exclusieve kennis. 

Het dragen van een specifiek batikpatroon was voorts de 
manier om identiteit en sociaal aanzien uit te drukken. De twee 
dochters van Thil en Théodores zouden echter nooit meer in een 
gebatikte sarong lopen: dat was toen niet meer gepast en een teken 
te ‘verindischen’ en sociaal af te glijden.141 ‘Verindischen’ was de 
culturele en daarmee morele achteruitgang van de mens: het kwam 
te staan voor luiheid, verslonzing (zoals het lopen in sarong en 
kabaya) en het daarmee niet onderstrepen van je Europeesheid. 
‘Verindischen’ had in deze periode niets te maken met racistische 
opvattingen, getuige ook de beschrijving die iemand rond 1943 gaf 
van zijn tante: ‘Zijn vrouw was een aardig, vriendelijk mensch, van 
huis uit een Hollandsche, maar volkomen ver-Indischt. Ze was 
steeds gekleed in sarong en kabaai en lag den heelen dag in een 
schommelstoel te wiebelen.’142 Nancy en Lies kleedden zich naar de 
Europese mode, maar kunnen batik nog wel verzameld hebben om 
zo de verwantschap te onderhouden met Indië en met anderen die 
de code ook begrepen. 

De relatie met Nederland: wapens, een tijgervel en foto’s  
Zoals eerder opgemerkt, zijn veel brieven van Thil in de loop der 
tijd verloren gegaan. Ook van Théodore is geen uitgebreide, 
regelmatige correspondentie overgeleverd, hoewel die wel heeft 
bestaan. Wat rest zijn slechts enkele brieven uit verschillende 
periodes van hun leven. Eén bundeltje brieven maakt daarop een 
uitzondering: het zijn wekelijks geschreven brieven vanuit Indië aan 
Théodores broer Constant en diens vrouw Kate in Amsterdam. Deze 
brieven beginnen in 1888 en eindigen in 1900.  

De reden dat deze trouwe briefwisseling, waarvan de 
antwoorden uit Holland niet overgeleverd zijn, wel bewaard is 
gebleven, is dat het echtpaar rond 1888 begon na te denken over het 
wegzenden van hun zoontje Paul naar Holland voor zijn opleiding. 
Theoretisch was dit niet meer noodzakelijk sinds ook in Indië 
onderwijs genoten kon worden. Toch bleef scholing in Nederland 
de meest gewilde optie vanwege het grote belang dat gehecht werd 
aan Europese gewoonten (‘verindischen’, zoals het spreken met een 
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rollende ‘r’,143 was iedereen een gruwel) en het daarmee verbonden 
sociale aanzien. Het ging dus meer en meer om identificatie met het 
Westen. Het wegsturen van jonge kinderen was echter een daad die 
indruiste tegen de op dat moment heersende burgerlijke idealen 
rond huiselijkheid, het gezin als besloten gemeenschap zonder 
inmenging van de buitenwereld en intimiteit.144 Toch bleken sociaal 
aanzien, verworven met Europese normen en waarden, het gevoel in 
Europa te ‘horen’ en de kwalitatief betere opleidingen in het Westen 
te prevaleren boven het huiselijkheidsideaal.  

De opvoeding van de kinderen kwam voor rekening van de 
vrouw. Thil was dan ook degene die zich het meest zorgen maakte 
over het ‘verindischen’ van haar kinderen: ‘Voor Nan en Liesje is 
het ook hoog tijd dat zij eens onder kinderen van hun eigen soortje 
komen. Die half zwarte kinderen hier te Padang met hun vele eigen 
aardigheden is [sic] op den duur geen gezelschap voor hun.’145 Hun 
toen dertienjarige dochter Nancy kon de goedkeuring van haar 
moeder volledig wegdragen en gedroeg zich zoals Thil vond dat een 
dochter zich moest gedragen: ‘Nan is een aardig lief kind geworden 
vol ambitie een frisch knap opgegroeid meisje. Zij ziet het zelf in 
gelukkig dat die omgang niet goed is en is het liefste t’ huis – met 
haar paard [,] boek en handwerken (…) haar vingertjes zijn nooit 
leeg.’ De jongste daarentegen ‘beweegt zich toch gaarne onder die 
kinderen. Zij vindt het een genot in de boomen te klimmen, in het 
water te spelen enz. enz.’146 

 Als het op de zonen in het gezin aankwam, trok echter de 
man des huizes zich de dreiging van het ‘verindischen’ het meest 
aan. Théodore vond dat invloeden in Pauls omgeving, die hij niet 
nader omschreef, een negatief effect op hem uitoefenden en dat hij 
het risico liep te ‘verindischen’. In mei 1891 werd de achtjarige 
Paul, zoals zoveel Nederlands-Indische jongens, naar Nederland 
gestuurd. Hij ging onder begeleiding van de bekende zoöloog 
A.A.W. Hubrecht (1853-1915) die door Indië had gereisd om dieren 
voor de Amsterdamse dierentuin Artis te verzamelen. Hubrecht had 
derhalve een grote schare beesten mee aan boord. Paul, die in Indië 
al een paardje, twee honden en vijf katten had gehad, viel als een 
blok voor een baby orang-oetan. Al gauw werden de twee 
onafscheidelijk en slenterden ze hand in hand over het dek, allebei 
even ongelukkig met verlaten van hun thuis. De kapitein van het 
schip waarschuwde de verzamelaar niet het kind af te leveren bij 
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Artis en de aap bij Pauls toekomstige thuis.147 En zo bracht Paul, 
letterlijk en figuurlijk, de kolonie naar Nederland.  

Net als in Groot-Brittannië148 was het in Nederland normaal 
dat de hele familie zich inzette voor de opvoeding van het koloniale 
kind in het moederland. In het geval van de familie Delprat was het 
Constant, Théodores broer in Amsterdam, die consequent over zijn 
neefje zou blijven waken en zijn ouders elke maand trouw over zijn 
wel en wee berichtte. Voor Thil en Théodore werd de band met 
Amsterdam van levensbelang. Constants regelmatige brieven waren 
het enige dat de ouders hadden om het gevoel te houden dat ze 
dichtbij Paul stonden. Het was ook het enige instrument om te 
trachten nog enige invloed uit te oefenen op Pauls opvoeding en 
hem contact te laten houden met zijn ouders (‘Laat hem toch eens 
schrijven’149). Het maakte Thil soms machteloos: ‘Je kunt niet 
begrijpen hoe ellendig het ons maakte (…) Men zou zoo gaarne 
eens even willen gaan zien hoe alles was.’150 Alleen door de brieven 
uit Holland kreeg ze het gevoel dat ze de afstand tot Paul een beetje 
kon overbruggen. ‘Wat vind ik het aardig dat je zoo alles huiselijk 
vertelt, ik doe het ook zoo gaarne, en verbeeldde mij dan maar dat 
ik dichter bij u ben,’ schreef ze aan haar schoonzus.151 Thil stuurde 
ettelijke brieven en foto’s van haarzelf, Théodore, Nancy en Lies 
naar Paul om de afstand te verkleinen. Ze was niet de enige die 
probeerde met foto’s en brieven de afstand tussen de kolonie en het 
moederland geestelijk te overbruggen en de Indische wereld 
zichtbaar te maken voor Nederland. Bella Damsté-Muller schreef in 
1906 aan haar moeder in Nederland: ‘`t Spijt me dat ik U niet alles 
kan laten zien en dat ik later mijn huis niet kan vertoonen, maar ik 
zal veel photographeeren.’152 

Théodore stuurde Paul ook voorwerpen uit Indië die hij 
kreeg van bevriende lokale hoofden en die hij vermoedelijk kocht 
op markten en van rondtrekkende verkopers (kelontongs). Hij 
probeerde daarmee zijn zoon Paul zich verwant te laten voelen met 
Indië. Théodore zag graag dat Indië onderdeel werd van Pauls 
identificatie en dus ook van zijn band met zijn ouders en zusjes. Het 
waren tevens uitingen van genegenheid van een vader voor een 
zoon die hij jarenlang niet meer zou zien. Met de geschenken werd 
een bewuste verstandhouding met Paul gecreëerd. Théodore stuurde 
toen Paul nog klein was wapens uit Nederlands-Indië naar zijn broer 
Frans.153 Frans zou de wapens bewaren totdat Paul oud genoeg was. 
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Later stuurde Théodore wapens rechtstreeks naar Paul met de 
mededeling dat hij ze in zijn studentenkamer kon hangen. Théodore 
drukte Paul op het hart de wapens nooit te verkopen, weg te geven 
of naar de lommerd te brengen, omdat hij ze zelf, als hij voorgoed 
terug was in Holland, wilde hebben ‘tot versiering van mijn eigen 
kamer’.154 Door te benadrukken dat hij, als hij weer in Holland zou 
zijn, de wapens wilde hebben, plaatste Théodore zich doelbewust in 
een directe, vertrouwelijke relatie met Paul en met Nederland. 

Niet alleen waren foto’s en brieven het middel om een 
relatie te onderhouden met Nederland die in de kolonie status gaf en 
de ouder-kindband versterkte,155 het ging verder dan dat. Foto’s 
fungeerden als iconen, als de belichaming van hen die afwezig 
waren156 en zo, tezamen met objecten, als de geografische 
verbondenheid van schenker en ontvanger. Foto’s en brieven 
werden plekken van herinneringen, waar de interpretatie van het 
eigen verleden met betrekking tot de mensen van de foto’s en 
brieven opgeroepen werd.157 De brieven en voorwerpen brachten de 
koloniën naar Nederland en vice versa en plaatsten de betrokkenen 
in een zeer directe relatie tot elkaar. Het centrale idee in dit boek 
van de imperial space als een ‘networked conception’158 kan men 
hieruit, net als uit de netwerken van het spoor, de schepen en de 
voorwerpen, duidelijk destilleren.  

Het sturen van brieven en objecten uit Indië naar Nederland 
bleek echter niet voldoende om een groeiende kloof te voorkomen. 
In het najaar van 1898, Paul was vijftien, zat hij in een ‘lastige 
overgangsperiode’. Hij liep op school de kantjes er vanaf en stuurde 
zijn ouders en zusjes in Indië geen brieven meer. Zijn ouders bleven 
hem beoordelen vanuit het perspectief dat ze hadden op het moment 
dat hij in Batavia met Hubrecht afscheid van hen had genomen. 
Steeds weer verwees Théodore naar het gedrag van Paul als 
achtjarige (‘vroeger was Paul een oprechte jongen’),159 terwijl Paul 
ouder was geworden en dus veranderd. Théodore schreef Paul boze 
brieven en maande hem te schrijven, maar zeven jaar na zijn vertrek 
was Paul vervreemd geraakt van zijn ouders en zijn zusjes en 
voelde hij zich niet verplicht te schrijven. Hij was acht toen hij bij 
ze wegging; hij had slechts een paar jaar herinneringen aan zijn tijd 
met zijn ouders en jonge zusjes. Théodore en Thil erkenden het 
probleem met pijn in het hart, hadden het zelfs zien aankomen, 
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omdat zoveel families in Indië met hetzelfde probleem kampten. Ze 
noemden het: 

 
‘het leed een zoon te hebben die ons niet kent en dien wij 
niet kennen. (…) Dit hebben wij ons lang willen verheelen 
maar het gaat moeielijk op den duur dit te ontkennen. Wij 
hebben dat teevens moeten verwachten. Men stuurt niet 
ongestraft een kind van acht jaren weg.’160 

 
Toch stond met name Théodore nog steeds achter de beslissing Paul 
naar Nederland te sturen: ‘Nog steeds zegen ik het oogenblik waarin 
ik er toe besloot Paul aan die maatschappij te onttrekken [dus aan 
Indië en de koloniale maatschappij, CD]. (…) Dat is de jongen zijn 
redding geweest.’161 Want: ‘Hij is nu een man geworden en geen 
uitgegroeide lummel met slechte streken zoo als de jongens in Indië 
groot gebracht en ook zijn vroegeren kennissen die hier bleven.’162 
Of Thil deze opvatting met haar echtgenoot deelde, is maar de 
vraag. Zij ging zwaar gebukt onder de situatie: ze werd ziek van 
ellende door het uitblijven van post van Paul.163 Dit alles noemde de 
Indische schrijfster Marie van Zeggelen (1870-1957) twaalf jaar 
later ‘het groote leed van Indië’.164 

 
Met de rest van zijn familie trachtte Théodore eveneens die 
geografische verbondenheid tot stand te brengen door middel van 
objecten. Eind maart 1891 kondigde een net uit Indië gearriveerde 
ambtenaar van de staatsspoorwegen zich aan op de Herengracht in 
Amsterdam bij huisarts Constant Delprat. Bij zich had hij twee 
kistjes. De kistjes kwamen van Théodore en bevatten wapens uit de 
Indische archipel voor zijn broer Frans en een petroleumblik. In het 
blik vond Constant twee dierenvellen: een vel van een Sumatraanse 
tijger voor een klein haardkleed en een vel van een Aziatische 
boshond.165 Mocht Constant de kleedjes niet willen hebben, dan kon 
hij ze aan dierkundige Max Weber (1852-1937) geven die in 1888 
onderzoek had gedaan in de Oost, maar volgens Théodore, die hem 
in Fort de Kock ontmoette, zonder het vel van een Aziatische 
boshond naar Nederland was teruggekeerd.166 

Met het schenken van die objecten onderhield Théodore een 
relatie met het moederland en bracht hij zijn koloniale wereld naar 
Amsterdam. Hij wilde zijn familie tonen dat hij zich de Indische 
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wereld eigen had gemaakt en dat zij kennis namen van zijn wereld. 
Hij creëerde een geestelijke en geografische verbondenheid waarin 
men in een heel directe relatie tot elkaar stond. Toen Théodore de 
wapens stuurde naar zijn broer Frans, die kapitein van de artillerie 
was en wapens verzamelde, schreef hij in de begeleidende brief, als 
was hij zelf aanwezig, aanmoedigend: ‘Doe het doosje maar open 
en bewonder het snij- en smeêwerk.’167 Toen Théodore de wildernis 
van Sumatra was ingetrokken om het spoorwegtracé te verkennen, 
begon hij zijn relaas door Constant per brief uit te leggen waar hij 
zich had bevonden: ‘Ge hebt natuurlijk de kaart van Sumatra 
gekocht welke ik je vroeger aanbeval te koopen, zoo niet haal die 
nog even gauw. Kaart van Stemfoort op schaal 1:900.000. Welnu, 
op het middelste blad vindt ge Fort de Kock, Solok en 
Sidjoengjoeng en de Kwantan rivier – zo ook de grenzen van ons 
gebied.’168 In een andere brief aan Constant schreef Théodore over 
de prauwen waarvan hij tijdens die reis gebruik maakte en verwees 
hij daarbij naar eerder door hem gemaakte en naar Holland 
opgestuurde foto’s van dergelijke prauwen.169 Het ligt voor de hand 
dat Théodore daarom ook een messingen model van zo’n 
Sumatraanse rivierprauw heeft laten maken, inclusief afneembaar 
dak en roeispanen, en dat hij roeispanen op ware grootte heeft 
verzameld.170 (Zie afb. 3W en 3X) 

De spoorwegen waren Théodores knooppunten in de 
archipel, de verschuivende plekken waar mensen en ideeën bij 
elkaar kwamen en waar hij zijn bijdrage leverde aan de 
samenleving. Hij deelde regelmatig met zijn familie in Nederland 
de door hem gemaakte foto’s van zijn collega’s en vrienden (zo 
fotografeerde hij het huis van zijn collega werktuigkundige A. 
Küntze171 en maakte hij een portret van diens paard Piet172), van 
spoorwegprojecten en van de lokale bevolking. (Zie afb. 3Y) In 
Europa waren bovendien dit soort foto’s van ‘exotische’ mensen en 
landschappen zeer geliefd.173 Delprat stuurde daarom eens zijn 
collectie op naar Nederland om er een jaar later achter te komen dat 
ze via Nederland weer terug naar Indië waren gestuurd, omdat ze 
verkeerd geadresseerd waren.174 Foto’s van de eerste Kwantan-
expeditie van 1890 stuurde Delprat op aan de gouverneur-generaal 
en via Constant aan zijn oude professor Grothe,175 zodat zij wisten 
dat zijn naam hoorde bij die indrukwekkende spoorprojecten. (Zie 
afb. 3Z) Nadat Théodore lid was geworden van het in Nederland 
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gevestigde Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (KITLV) en het Bataviaasch 
Genootschap, stuurde hij ook daarheen foto’s.  

Doelbewust zette Théodore Delprat zijn sociale en culturele 
kapitaal in Nederland om in symbolisch kapitaal door zich met 
foto’s te profileren als kenner van de gebieden waar hij 
gestationeerd was en door die kennis in Nederland uit te dragen. Zo 
stuurde hij in februari 1890 een verzameling foto’s van gebieden in 
Sumatra die ‘tot nu toe nog niet door photographen bezocht’176 
waren. Een klein jaar later stuurde hij nog een kleinere verzameling 
foto’s naar het KITLV en in 1899 foto’s van Javaanse en 
Sumatraanse oudheden. In de brieven die de collectie begeleidden, 
verhelderde hij de foto’s. Er was een grote vraag naar dit soort 
foto’s bij koloniale musea: in het museum in Haarlem wilde men 
rond de eeuwwisseling maar al te graag foto’s hebben daar ze ‘tot 
onze nuttigste museumvoorwerpen behooren’.177  

Voor Delprat was het dus eenvoudig de exclusiviteit van die 
foto’s en zijn kennis te benadrukken. Hij was tenslotte niet een van 
de velen met foto’s. Hij vond dat niet iedereen zomaar foto’s mocht 
maken: je moest wel kennis hebben van het procedé van 
ontwikkelen en afdrukken. Hij klaagde dan ook over de opkomst 
van de Kodak-camera’s178 waarvoor je als gebruiker niet zelf de 
foto’s hoefde te ontwikkelen: ‘De press the button photographen 
worden een nuisance. ‘Elke globetrotter die niets van photographie 
weet komt hier met zulk een ding.’179 Het was duidelijk dat hij zich 
door de opkomst van zoveel fotografen in zijn uniciteit bedreigd 
voelde. Delprat vermeerderde de waarde van zijn foto’s door ze te 
voorzien van uitleg. Hierdoor zouden ze in ieder geval aanvankelijk 
geen nietszeggend bestaan gaan leiden in de collecties van het 
KITLV. Delprat bracht door al deze handelingen de Indiëkenners in 
Nederland op de hoogte van zijn sociale positie en de betekenis van 
zijn werk in de kolonie. 

Maar het werkte ook de andere kant op. Théodore bracht 
Europa en de wereld naar Indië door via Constant 
toverlantaarnplaatjes in Amsterdam bij de beroemde firma 
Merkelbach te kopen. Het waren plaatjes van onder meer Holland, 
Schotland en Japan.180 Zijn oude professor stuurde hem 
lantaarnplaatjes, evenals de aankomende zakenman Ernst Heldring 
(1871-1954) die op zijn studiereis in Indië Delprat ontmoette.181 
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Men kan zich voorstellen dat Théodores toverlantaarnvoorstellingen 
in Indië grote bewondering wekten en hem in aanzien deden stijgen. 
Weinigen hadden een dergelijke verzameling en zulke kennis van 
de wereld!  

Terug in Nederland zou Théodore weer toverlantaarnplaatjes 
tonen, maar dan van beelden uit Indië en Azië. Hij probeerde 
daarvoor een zo compleet mogelijk overzicht van zijn Indische 
wereld (de mensen die hij ontmoette, de projecten waaraan hij had 
gewerkt en de gebeurtenissen die hem hadden beïnvloed) te creëren. 
‘Mijne toverlantaarn plaatjes heb ik intusschen gecompleteerd,’ 
schreef Théodore enthousiast aan zijn broer Constant in 
Amsterdam. ‘Nog steeds spijt het mij dat ge die niet gezien hebt.’182 
Om zijn collectie te complementeren wisselde Théodore negatieven 
uit met leden van de amateurfotografievereniging in Batavia. Zo 
verkreeg hij studioportretten van wat hij ‘typen’ noemde, zoals 
verschillende Chinese mannen.183 (Zie afb. 3AB) Ook in Yogyakarta 
heeft hij rond 1885 waarschijnlijk foto’s of negatieven van ‘typen’ 
gekocht. Zo bezat Delprat een foto van ‘eene straatdanseres met 
gamelan’184 (zie afb. 3AC) uit Yogyakarta en een foto van een vrouw 
die een andere vrouw een pitjit185 (zie afb. 3AD) gaf. Beide foto’s 
waren van fotograaf A.S. Cohen of Cohan. Vooral de Javaanse 
danseres uit Yogyakarta was een populaire foto. Hij komt in de 
collectie van het Tropenmuseum verschillende malen voor, 
waaronder in een fotoalbum186 uit het eind van de negentiende eeuw 
dat bedoeld was als herinnering aan een verblijf in Nederlands-
Indië. De schrijver Rob Nieuwenhuys (1908-1999) had de foto 
eveneens in zijn collectie Indische foto’s. Ook bestaat er een foto 
van hetzelfde gezelschap in verschillende fasen van een dans.187 

De individuen op de foto’s waren door de fotograaf en in 
Théodores handen gereduceerd tot ‘typen’, tot generalisaties van 
bevolkingsgroepen. Dit wordt ook duidelijk uit het feit dat de 
dansende Javaanse vrouw op andere foto’s van fotograaf 
Cohen/Cohan (tegen steeds dezelfde achtergrond) figureert als een 
Javaanse die haar baby de borst geeft en haar vriendins haar 
ontluist.188 (Zie afb. 3AC) Delprat verzamelde met deze ‘typen’ 
algemene beelden van de bevolking van Nederlands-Indië. Op deze 
wijze bracht hij hiërarchieën aan,189 net als de foto’s van zijn 
huispersoneel dat hadden gedaan. Daarbij plaatste hij zichzelf aan 
de top van de piramide als verzamelaar en vormgever van het 
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koloniale rijk en zijn bevolking. De resultaten van deze in- en 
uitsluitingsprocessen van zijn Indische wereld en zijn eigen plaats 
daarin toonde hij in Nederland aan zijn familie en het grotere 
publiek.  

 
Met populaire objecten als voorwerpen en foto’s werd niet alleen 
het contact met familie en vrienden in het moederland onderhouden. 
De voorwerpen dienden er ook toe om binnen de kolonie relaties 
warm te houden. In de collectie etnografica die Théodore Delprat 
het Koloniaal Instituut heeft nagelaten, bevindt zich een 
sigarenkoker van steenkool uit de Umbilinvallei.190 (Zie afb. 3AE) 
Sigarenkokers, in opdracht van Europeanen gemaakt door de lokale 
bevolking, waren geliefde gebruiksobjecten om aan te tonen welke 
grondstoffen waar vandaan kwamen. Zo bezat het Koloniaal 
Museum in Haarlem een sigarenkoker van tin van het eiland 
Bangka bij Sumatra.191 Delprats eigen sigarenkoker van steenkool 
uit de Umbilinvallei verwees naar het spoor dat hij had helpen 
aanleggen om de steenkool uit de mijn af te voeren. De koker was 
een verlengstuk van zijn leven, een tastbaar object dat iets vertelde 
over zijn werk. Zo fungeerde het voorwerp in het cultureel 
geheugen van Théodore en zijn familie en beïnvloedde het hun 
identiteitsbesef. Théodore kon zijn achtergrond, omdat die 
sigarenkoker een object was en doorgegeven kon worden, zonder 
woorden duidelijk maken aan anderen. Zijn persoonlijke 
geschiedenis werd door zijn relatie met de koker door het voorwerp 
continu in herinnering geroepen. Zelfs toen de koker in 1926 in het 
Koloniaal Instituut terecht was gekomen, kon het op dergelijke 
wijze functioneren. 

Ook in de levensgeschiedenis van Théodore Delprat wordt 
het duidelijk dat door een object te schenken een deel van de eigen 
identiteit bepaalt en blootgelegd wordt. Net als bij de eerder 
beschreven personen fungeerden voorwerpen in de kolonie als 
nuttig hulpmiddel bij het smeden en onderhouden van sociale 
relaties.192 We laten dit zien met behulp van gouverneur-generaal 
Van der Wijck (1840-1914), die sinds 1893 het hoogste ambt in 
Indië bekleedde. Thils nichtje Nancy van Panhuys was, zoals reeds 
vermeld, getrouwd met diens broer. Daar Thil regelmatig bij Nancy 
logeerde, kan zij deze gouverneur-generaal in een familiaire setting 
ontmoet hebben. Feit is in ieder geval dat Théodore aan Van der 
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Wijck een sigarenkoker van steenkool uit de Umbilinvallei had 
gestuurd en dat in de zomer van 1899 het deksel daarvan kapot was. 
Op dat moment vroeg Van der Wijck Théodore namelijk in een 
brief een nieuw deksel voor hem te regelen, evenals ‘fraai 
Sumatraansch’ zilverwerk uit het zilverstadje Kota Gedang bij Fort 
de Kock. Delprat leverde hem dit en bekommerde zich in de 
ontstane briefwisseling met Van der Wijck ook om zijn eigen 
belangen.193 De goede contacten betaalden zich uit: later zou de 
familie Delprat op uitnodiging van de gouverneur-generaal in 
Buitenzorg komen logeren. Met Van der Wijcks opvolger 
Rooseboom was er eveneens goed contact. Rooseboom kende 
Constant Delprat goed en toen het echtpaar Rooseboom eind 
september 1899 vanuit Nederland in Padang arriveerde waar het 
echtpaar Delprat hen ontving, was het ijs onmiddellijk gebroken 
door deze gemeenschappelijke band. Het was zelfs Nanny 
Rooseboom-Pit (1861-1945) die Thil en Constant het nieuws bracht 
dat hun zoon Paul zijn schoolexamen niet had gehaald.194 In 
februari 1900 ontmoette Théodore het echtpaar opnieuw en bleef hij 
bij hen logeren in Buitenzorg.195 Ook met Roosebooms adjudant en 
oud-Aceh-strijder Han de Booy (1867-1964) en zijn vrouw Hilda 
Boissevain (1877-1975) kon zowel Théodore als zijn broer Constant 
het goed vinden.196 

Tussen lokale bestuurders en Europeanen werkte het 
uitwisselen van voorwerpen ter creatie en bestendiging van sociale 
relaties eveneens. Zo nam de al eerder genoemde ambtenaar Damsté 
in 1904 van de vrouw van een regent uit Zuid-Sulawesi een kain 
(een wikkelrok) in ontvangst. Dat het heel belangrijk was dat hij die 
accepteerde, bleek vervolgens toen de vrouw een stortvloed aan 
klachten over hem uitstortte over zijn voorganger die haar kaïn niet 
had aangenomen.197 Van Sutan Suleiman, het districtshoofd van 
Sungai Puar die we reeds ontmoetten bij de expedities, kreeg 
Théodore krissen en klewangs (sabels) als geschenk, als bevestiging 
van hun vriendschap. Het waren de wapens die hij aan zijn broer 
Frans ter bewaring gaf voor zijn zoon Paul, maar die uiteindelijk, 
met Théodores vermelding van de bijzondere afkomst, in het 
Koloniaal Instituut terecht zouden komen.198 (Zie af. 3BB) Door die 
afkomst te vermelden en verschillende foto’s, zowel portretten als 
familieportretten,199 van zijn vriend Sutan te maken en later aan het 
Koloniaal Instituut te schenken, maakte Delprat een anders 
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onzichtbare vriendschap openbaar. (Zie afb. 3AH) Zijn culturele 
kapitaal was kennelijk aanzienlijk genoeg om dit te kunnen 
riskeren. De cadeaus werkten, net als de geschenken van Delprat 
aan de gouverneur-generaal, bovendien voor de ontvanger sociaal 
verplichtend:200 eenmaal terug in Nederland zou Delprat nog voor 
hem schriftelijk een zaak bepleiten bij Delprats vriend, de 
toenmalige gouverneur-generaal J.B. van Heutsz.201 

Imperialisme in objecten: Aceh-oorlog en Lombok-expeditie 

Aceh-oorlog 
Al in 1883 schonk Pauline Delprat, Théodores zuster, voorwerpen 
die zij vermoedelijk van haar broer uit Indië had gekregen aan de op 
dat moment in Amsterdam zijnde Internationale Koloniale en 
Uitvoerhandel Tentoonstelling. Daaronder waren wayangpoppen en 
‘een telefoon’ uit Aceh: twee zwartgeschilderde bamboe-cilinders 
die met elkaar verbonden waren met een touwtje, gemaakt door 
Acehers. Deze ‘telefoon’ was ‘in den oorlog gebruikt’.202 De oorlog 
waaraan gerefereerd werd, was de Aceh-oorlog die, zo zagen we in 
het vorige hoofdstuk, tijdens de regeringsperiode van gouverneur-
generaal James Loudon in 1873 in alle hevigheid in het noorden van 
Sumatra woedde. Théodore zelf bezat in de jaren 1920 foto’s die 
betrekking hadden op de berucht geworden expeditie naar de Gajo- 
en Alaslanden in Aceh in 1904. Een van de foto’s toont luitenant-
kolonel G.C.E. van Daalen (1863-1930) met officieren en 
gewapende lokale strijders.203 (Zie afb. 3AJ) Ook had hij een foto van 
Teuku Umar (1854-1899) uit 1876,204 (zie afb. 3AK) een van de 
lokale leiders die eerst aan de kant van de Nederlanders zou hebben 
gestaan en later ‘verraad’ zou hebben gepleegd door zich tegen de 
Nederlanders te keren.205 Opmerkelijk is echter dat Théodore vóór 
1883 en na 1900 nooit Aceh of Sumatra bereisde. Hoe kwam hij 
dan aan die ter plekke gemaakte foto’s en een telefoon uit Aceh? 
Stuurde hij die op naar zijn zuster in Nederland zodat zij die kon 
schenken aan het Koloniaal Museum?  
 Deze vragen raken aan iets dat al eerder was geconstateerd, 
namelijk dat zodra de circulatie van objecten wordt bestudeerd, we 
zien hoezeer mensen met elkaar verbonden waren.206 Voor het 
zenden van voorwerpen naar Nederland gebruikte Théodore zijn 
netwerken: hij gaf spullen mee aan collega’s die met verlof naar 
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Nederland gingen of benaderde bevriende scheepskapiteins. Voor 
het verwerven van foto’s die hem interesseerden heeft hij ook zijn 
netwerken gebruikt. Hij kocht of kreeg van zendelingsleraar 
Kreemer, die Delprat waarschijnlijk in 1895 in Malang ontmoette, 
kocht of kreeg hij foto’s. In de zomer van 1888 ontmoette Delprat 
in Fort de Kock op Sumatra een oude kennis van hem, Kessler, die 
hij in 1885 toen hij in Purworejo woonde had leren kennen. Kessler 
kwam rechtstreeks uit Aceh en toonde hem enkele negatieven van 
door hem gemaakte foto’s. Théodore maakte van de negatieven 
onmiddellijk afdrukken voor zichzelf. Zijn lidmaatschap van de 
amateurfotografievereniging in Batavia hielp hem bij het 
completeren van wat hij zijn ‘collectie’ foto’s en 
toverlantaarnplaatjes noemde: de leden wisselden onderling 
negatieven uit waarvan zij afdrukken maakten.207 Ook wisselde 
Delprat foto’s uit met een zekere Dillman208 en kan hij foto’s 
hebben gekocht van de fotografen Woodbury & Page. De firma 
verkocht foto’s met onderwerpen uit de Aceh-oorlog.209 

De meer dan 350 afbeeldingen die heden ten dage nog 
traceerbaar zijn uit Delprats collecties in het voormalige Koloniaal 
Instituut, het KITLV en in privé-archieven zijn dan ook geen exacte 
weergave van de plaatsen en mensen in zijn leven, hoewel dat door 
de grote nadruk op de aanleg van het spoor wel zo lijkt. Het is een 
constructie van zijn Indische belevingswereld: hij toonde en 
verspreidde wat hij belangrijk vond, wat van invloed was op zijn 
wereld en wat dreigde te verdwijnen, welke rol hij in die wereld 
speelde en waarvan hij wilde dat de beschouwer een beeld kreeg. 
Zo blijkt het culturele geheugen en de identiteit van een familie zeer 
duidelijk sturend opgebouwd te zijn en allesbehalve een weergave 
van feiten. Hetzelfde geldt voor de omvangrijke collectie 
etnografica die Delprat verzamelde: niet alles kan hij zelf hebben 
opgespoord. Er zijn voorwerpen uit gebieden waar hij nooit geweest 
is. In zijn collecties etnografica en foto’s, door hem vrijwel 
gelijkwaardig en aanvullend bedoeld, legde Théodore de nadruk op 
de manier waarop de kolonie werd vormgegeven. Naast de bouw 
van het spoor in Indië, stonden met name de Aceh-oorlog vanaf 
1873 en de Lombok-expeditie van 1894 centraal in zijn collectie. 
Tegelijkertijd eigende hij zich de culturen van de archipel toe door 
het verzamelen van de foto’s van typen en lokale ambachten en 
door het collectioneren van voorwerpen. Zo dacht hij greep op die 
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complexe wereld te krijgen.210 Dit blijkt vooral uit een foto van 
Delprats collega, ingenieur J.W. Post, die op 23 april 1893 als boer 
met een groot mes in de hand in de lokale, bijzondere 
boombastkleding exposeerde voor (vermoedelijk) Delprat.211 (Zie 
afb. 3AL) Door verzamelen en het kenbaar maken van die objecten 
aan de buitenwereld wentelden Europeanen zich in de illusie de 
kolonie ten minste geestelijk te beheersen.  
 Het zelfbeeld dat Théodore naar buiten wilde brengen, was 
het beeld van een energieke ingenieur die de delen van het 
Nederlandse koninkrijk in de Oost hielp ontwikkelen door middel 
van ‘tools of empire’212 zoals het spoor en door ondersteuning van 
de imperiale expansie naar Aceh en Lombok. Portretten van een 
bruid en bruidegom in het Sumatraanse dorp Soengai Puar213 (zie afb. 
3AM) en foto’s van de militaire officier Van Daalen in Aceh in 1904 
(zie afb. 3AJ) en van een laadhoofd te Cilacap (zie afb. 3AN):214 in de 
fotocollectie van Théodore Delprat waren imperiale expansie, 
beschavingsdrang en interesse in en toeëigening van culturen en 
kunstnijverheid, net als in de kolonie, nauw met elkaar verbonden.  
 De stelling dat Nederland, net als Groot-Brittannië, een 
imperialistische natie was, stond in de jaren 1970 onder historici ter 
discussie. Tegenwoordig menen de meeste historici dat Nederland 
zich na 1870 in de Indische archipel als een imperialistische natie 
opstelde, maar dat dit gedrag op verschillende punten essentieel 
afweek van het Britse imperialisme. Over het algemeen wordt de 
Aceh-oorlog, die ontaardde in een guerrillaoorlog, als het beginpunt 
van dit Nederlandse moderne imperialisme gezien.215 Het verloop 
van deze oorlog reflecteerde dan ook de ontwikkeling van het beleid 
van Nederland van onthouding naar doelgerichte expansie. Van 
slechts een nominale onderwerping van de sultan in Aceh in 1873 
werd de oorlog al snel een strijd die erop gericht was grote gebieden 
en daarmee de gehele bevolking van Aceh te onderwerpen.216 
Waren de oorlogen die Quarles van Ufford in de jaren 1840 had 
gevoerd in Sumatra en Bali nog incidentele, voornamelijk door 
lokale ambtenaren geïnitieerde pogingen tot de vestiging van macht, 
na 1870 maakte dit plaats voor een door Den Haag gesteund 
doelgericht streven naar de vestiging van politieke heerschappij. Dit 
beleid leek op het Britse imperialisme, ware het niet dat het in de 
archipel altijd vestiging van macht binnen de reeds bestaande 
grenzen van het Nederlandse imperium betrof in gebieden die 
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daarvóór echter nooit onder direct bestuur waren gebracht.217Toch 
moeten de gebeurtenissen op Sumatra en Bali niet enkel als 
‘incidenten’ gezien worden. Mijns inziens gaven zij de aanzet tot 
het door Den Haag gesteunde beleid en kunnen ze gezien worden 
als het begin van het Nederlands imperialisme.  

Historica Elsbeth Locher-Scholten betoogde dat deze 
ontwikkelingen aan het eind van de negentiende eeuw versterkt 
werden door de Ethische Politiek: het uit schuldbesef voortgekomen 
Nederlandse beleid om de bevolking van Nederlands-Indië te 
ontwikkelen.218 Het werd namelijk gezien als de plicht van 
Nederland als beschaafd en modern land om zijn beschaving en 
moderniteit op te leggen aan andere gebieden. De indoloog Veth 
zag ook alles nauw met elkaar verbonden: ‘Daar [in Indië, CD] 
breidde het zijn grondgebied uit, daar verrigtte het roemrijke 
krijgsbedrijven, daar schiep het bronnen van rijkdom, daar plantte 
het beschaving en zuiverder godsdienst.’219 Locher-Scholten spreekt 
in dit kader over ‘ethisch imperialisme’. Tegelijkertijd erkent ze ook 
dat dit imperialisme vooral een bestuurlijk offensief was vanuit de 
kolonie zelf. Nederland initieerde vrijwel geen enkele expeditie tot 
vestiging van het koloniaal gezag, maar ondersteunde de activiteiten 
van het Indische gouvernement wel.  

Concreet betekende dit dat de lokale heersende 
vorstendommen hun autonomie verloren ten gunste van het 
Nederlandse koloniale gezag, soms onder militaire dwang. In Aceh 
werd sinds 1873 onder gouverneur-generaal James Loudon getracht 
het Nederlandse gezag te vestigen om de sinds de opening van het 
Suezkanaal zeer belangrijke Straat van Malakka te kunnen 
controleren. Verschillende namen zijn onlosmakelijk met de oorlog 
in Aceh verbonden: de Acehse leider Teuku Umar en de militairen 
Van Heutsz en Van Daalen. Het was Van Heutsz die als 
onconventionele ‘ijzervreter’ in Indië Teuku Umar in 1899 uit de 
weg wist te ruimen. Teuku Umar kwam door zijn ‘verraad’ in 1896 
symbool te staan voor de oorlog, voor het onrecht dat Nederland 
werd aangedaan en het gebrek aan beschaving (het ‘verraad’), en 
voor de wijze waarop het conflict opgelost diende te worden. Er 
was draagvlak in Nederland en Indië voor nodig om deze 
geldverslindende, zich voortslepende oorlog te financieren en het 
‘verraad’ van Teuku Umar werd aangegrepen om dat draagvlak te 
creëren. Nederland zou het verraad bestraffen en beschaving, rust en 
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welvaart in Aceh brengen. De heerschappij in Aceh kwam 
Nederland zo toe en zou bovendien Nederlands positie ten opzichte 
van de westerse grootmachten als Groot-Brittannië verstevigen.  

Zelfs de kinderen in Nederland werden bewust gemaakt van 
de Aceh-oorlog, het geografische gebied waarin dat plaatsvond, 
Teuku Umars ‘laffe verraad’ en het nationale belang van zijn 
arrestatie. In 1896, het jaar van Teuku Umars ‘verraad’, bracht de 
Amsterdamse uitgeverij en drukkerij Jos. Vias Dias & Co het 
‘Toekoe Oemar’-bordspel uit.220 (Zie afb. 3AO) Het spel bracht Aceh 
gevoelsmatig opeens heel dichtbij en openbaarde een 
geëssentialiseerde geschiedenis en discours.221 Door het spelen van 
het spel kon men zich in Nederland actief inlaten met wat er in 
Indië plaatsvond en de nieuwsberichten begrijpen. Door het 
cultiveren van het discours van de Aceh-oorlog dat de figuur van 
Teuku Umar op gang bracht, werd de oorlog een nationale en 
nationalistische oorlog die de Europese bevolking in Nederland en 
Indië tot een eenheid smeedde in de overtuiging dat de oorlog 
gewonnen moest worden. Beschaving en welvaart zouden Aceh dan 
bereiken. Kortom, opnieuw zien we hoe het imperialisme in 
Nederland aangewakkerd en gedragen werd door het nationalisme. 
In de kolonie en in Nederland werd het inmiddels gerechtvaardigd 
als Ethische Politiek.  

Was die door Loudon ingezette oorlog in 1873 nog slechts 
gericht op de nominale onderwerping van een sultan, in Delprats 
leven aan het eind van de negentiende eeuw betekende de oorlog 
het afdwingen van imperiale overheersing binnen de grenzen van 
het Hollandse koninkrijk, gelegitimeerd door het brengen van 
beschaving. Niet het belang van Holland stond in de retoriek 
voorop, maar het ging om Aceh binnen de grotere context van het 
Nederlandse rijk: men sneuvelde niet tegen Aceh, maar voor 
Aceh.222 Natuurlijk werd de oorlog ook een principekwestie: 
Nederland moest winnen om zich als superieur beschaafd 
moederland tegenover de lokale bevolking en andere westerse 
naties te kunnen blijven profileren. Het in Aceh dienen werd een 
vaderlandse plicht. Dit werd het niet alleen voor militairen, maar 
ook voor ambtenaren. Henri Damsté, bestuursambtenaar in Aceh in 
1902 en 1908, herinnerde zich een telegram van gouverneur Joekes 
te hebben gekregen: ‘“Zijt gij genegen in Atjeh geplaatst te 



1890 – Het Nederlands patriciaat wordt ‘Indisch’. Théodore Delprat  

 204 

worden?” Ik meende als goed vaderlander daar geen Neen op te 
mogen zeggen.’223 

De ontwikkeling van een beperkte oorlog onder James 
Loudon tot een allesomvattende strijd in het leven van Théodore 
Delprat wordt ook duidelijk geïllustreerd door de pusaka van de 
sultan van Aceh en de manier waarop de koloniale autoriteiten 
daarmee omgingen. In 1874 was op bevel van gouverneur-generaal 
de, toen reeds verlaten, kraton veroverd. Sultan Mahmud Shah III 
overleed kort daarna waarna het sultanaat door het Nederlandse 
gezag werd opgeheven. De pusaka van de overleden vorst werden 
in beslag genomen. De regering zorgde er wel voor dat ze bewaard 
werden voor het geval men een sultan van Aceh in het politieke spel 
nog nodig had. In dat geval zou die zijn regalia terug moeten 
krijgen, maar voor het publiek werden ze verborgen gehouden. In 
1894 eiste het Bataviaasch Genootschap dat de objecten naar het 
museum in Batavia zouden worden gebracht zodat ze zichtbaar 
tentoongesteld konden worden.224 Op dat moment sleepte de oorlog 
zich maar voort. Om draagvlak te creëren onder de Europese 
bevolking en symbolisch duidelijk te maken dat de sultan echt 
onttroond en machteloos was, werden de bewijsstukken van zijn 
macht, zijn pusaka, nu wel voor het publiek tentoongesteld in het 
centrum van de koloniale politieke macht, Batavia. En omdat deze 
regalia pusaka waren, was het niet alleen de symbolische macht die 
nu in Batavia lag. Het was ook heel reëel: aan pusaka werd door de 
lokale bevolking veel waarde gehecht en macht toegeschreven. 

Delprat was niet de enige die herinneringen aan de Aceh-
oorlog in zijn verzameling had waarin de figuur Teuku Umar als 
nationaal figuur een rol speelde. Teuku Umars vermeende korans, 
staatsiejas, drinkglazen, kain songket, armbanden, wandelstokken 
en waarschijnlijk ook zijn kris en wapens waren allemaal 
meegenomen door Europeanen die een tastbare herinnering wilden 
hebben aan de Nederlandse overwinning op een ‘verrader’. Voor 
deze militairen konden de objecten in Nederland hun nationale 
verdiensten en vaderlandslievendheid onderstrepen: zo werd een 
koran van Teuku Umar in Nederland tentoongesteld ‘ten bate voor 
een of andere liefdadig doel’.225 (Zie afb. 3AP) De tot ongeveer 1942 
in Nederland levende herinnering van de Aceh-oorlog als een 
Nederlands nationalistische strijd tegen islamitische rebellen kan 
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daarom gezien worden als een collectieve onderneming van 
Europese ambtenaren en soldaten.  

Begin 1899 zocht Delprat het oorlogsgeweld in Aceh op. Hij 
logeerde bij Van Heutsz die op dat moment begonnen was aan de 
tweede Pedir-expeditie, Teuku Umar achtervolgend. Van Heutsz 
nam Delprat met genoegen mee op een reisje te paard door de 
onvruchtbare streek van Seumileum en de Pedirvlakte. Tijdens de 
tocht betreurde Delprat het haast dat hij geen vijand tegenkwam.226 
De foto’s die hij daar maakte (of wellicht later in handen kreeg van 
een bevriende fotograaf) waren wat dat betreft misschien wel een 
pleister op de wonde. Het waren foto’s van later bekend geworden 
officieren zoals kapitein G.C.E. van Daalen (1863-1930) en 
luitenant Th.J. Veltman (1868-?) van de eerste divisie van het korps 
marechaussee in Seumileum227 (zie afb. 3AJ) en van ‘beruchte’ en 
bekende personen als de echtgenote van de ‘vijandige’ Teuku 
Mintara Keumangan en haar kleindochter (zie afb. 3AQ en 3AR).228 
Als lantaarnplaatjes gebruikte Delprat de foto’s later bij zijn 
lezingen in Holland. Voorts kwam hij in het bezit van ‘mutsjes’ uit 
Aceh voor zijn verzameling voorwerpen. (Zie afb. 3AS) De foto’s van 
Teuku Umar uit 1876 en die van de gewapende mannen uit de Gajo-
streek uit 1904 tijdens de expeditie van Van Daalen, genomen door 
de fotograferende officier van gezondheid H.M. Neeb, die Delprat 
verwierf via een bevriende fotograaf of verzamelaar, kunnen gezien 
worden als de complementering van Delprats foto- en 
objectencollectie.229 Die foto’s gaven zijn reis door en zijn verhalen 
over Aceh de vereiste context voor het publiek in Nederland en 
ondersteunden zo zijn verhaal over goed burgerschap en 
nationalisme. Sinds die reis in 1899 zou Delprat Van Heutsz 
openlijk bewonderen. In de daarop volgende jaren deed hij zijn best 
om contact te houden.  

Lombok-expeditie 
Niet alleen had Théodore objecten en foto’s uit Aceh verzameld. 
Ook bezat hij verschillende voorwerpen uit Lombok die in 1894 
tijdens de strafexpeditie naar het eiland door de Europeanen waren 
buitgemaakt. Naast de Aceh-oorlog waren ook de, om met de 
woorden van Delprat te spreken, ‘Lombok-agitaties’ in zowel 
Nederland als Indië het gesprek van de dag en zetten ze aan tot 
nationalistische gevoelens. Jur van Goor, en in navolging daarvan 
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oner meer Elsbeth Locher-Scholten, ziet de Lombok-expeditie zelfs 
als een keerpunt in het Nederlandse denken over imperialisme, 
omdat dit een nieuw nationaal zelfbewustzijn teweegbracht.230 Uit 
het voorgaande is gebleken dat mijns inziens de aanzetten tot die 
imperialistische houding en dat daaruitvolgende nationale 
zelfbewustzijn decennia eerder zijn gegeven in Sumatra en Bali. De 
door Van Goor en Locher-Scholten geschetste verandering in het 
Nederlandse denken was dan ook eerder een proces dan een 
plotselinge kentering. Dit laat onverlet dat ‘Lombok’ een diepe, 
onuitwisbare indruk achterliet op zowel Indië als Nederland. Het 
nationale zelfbewustzijn van een groot imperiaal Nederland met de 
kolonie Nederlands-Indië kreeg doelgericht een impuls. Delprat lijkt 
zich bewust te zijn geweest van het historische van de gebeurtenis 
en wilde zichzelf als vaderlandslievende burger binnen dat kader 
plaatsen. 

In de overtuiging dat de Balinese vorst die ook over het 
eiland Lombok heerste, de oorspronkelijke islamitische bevolking 
van Lombok, de Sasaks, zou onderdrukken, vond in 1894 een 
Nederlandse expeditie plaats om zich het directe gezag toe te 
eigenen. Het Nederlandse gouvernement eiste onder meer dat de 
Balinezen aan de grieven van de Sasaks tegemoet zouden komen en 
dat Anak Agung Made, de zeer machtige zoon van de raja (vorst), 
uitgeleverd zou worden. Het leger werd, nadat alle eisen met 
uitzondering van de uitlevering van Made waren ingewilligd, 
tijdens de expeditie ’s nachts overvallen en massaal afgeslacht. In 
zowel Indië als Nederland overheersten hierna gevoelens van 
woede, ontgoocheling en ergernis over dit optreden. Het gevoel 
bedrogen en vernederd te zijn was zo algemeen dat het ‘verraad’ de 
gehele Nederlandse natie, thuis en overzee, bij elkaar bracht. De 
roep om een strafexpeditie werd ingewilligd. De voornaamste eis, 
de uitlevering van Anak Agung Made, die door de Nederlanders als 
de kwade genius achter de vorst werd beschouwd, werd echter niet 
vervuld. Hij werd op bevel van zijn vader ter dood gebracht. 

Op 18 november 1894 stonden de Nederlandse troepen voor 
de deuren van de puri, het paleis, van de vorst in Cakranegara in 
Lombok. Het bleek reeds verlaten te zijn; de raja was gevlucht naar 
een nabijgelegen dorp en de Nederlanders konden het door 
granaatvuur deels brandende paleis makkelijk innemen. In de puri 
stond een met rode bakstenen gebouwde koepel met prachtig 
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gebeeldhouwde deuren. Van buiten was dit gebouw versierd met 
portretten van Europese vorsten (onder wie zelfs de paus). In deze 
koepel moest volgens de verhalen die al maanden de ronde deden 
de legendarische schat van de vorst van Lombok zich bevinden. Het 
was grotendeels waar: in de brandende resten vonden de 
Nederlandse troepen een ruimte van drie bij vijf meter, gedeeltelijk 
ondergronds, waar een gigantische hoeveelheid kostbaarheden lag 
opgestapeld. Er lagen duizenden Nederlandse, Spaanse en Chinese 
zilveren en gouden munten, juwelen als medaillons en goudstaven. 
Verder waren er versierde religieuze beeldjes, wapens en de pusaka-
krissen van het vorstenhuis.  

Veel kostbaarheden waren door de vluchtende Balinezen 
begraven, maar talloze Sasaks konden die voorwerpen snel 
opgraven en zich toeëigenen.231 Alles wat los en vast zat in de puri 
werd meegenomen en geroofd door de Europeanen en Sasaks. 
Europeanen deinsden er zelfs niet voor terug om de lijken van de 
Balinezen te ontdoen van hun kostbaarheden.232 De nietsontziende 
roof- en vernielzucht van de Nederlanders was haast niet in te 
tomen: letterkundige J.L.A. Brandes (1857-1905) wist uit de puri 
waardevolle lontharhandschriften233 te redden voordat soldaten die 
in brand zouden steken. Officieel moest alles wat geconfisqueerd 
werd in handen van de leidinggevende Nederlandse officieren 
komen, maar nog maanden daarna vond men op lokale markten 
objecten uit de puri van de vorst.234 Anders dan museologe Wahyu 
Ernawati stelt235 werd niet alles naar Batavia, en daarvandaan naar 
Nederland, gestuurd. Dit geldt alleen voor de 230 kilo goud, 
zevenduizend kilo zilver, talloze krissen, sirihstellen, pinangscharen 
en andere kostbare voorwerpen die naar Nederland waren vervoerd 
en daar bekend kwamen te staan als de ‘Lombokschat’.236 Maar 
veel geroofde voorwerpen bleven in handen van particulieren in 
Nederland en Indië.237 Théodore Delprat constateerde in een brief 
aan zijn broer Constant in februari 1895, tweeënhalve maand na de 
expeditie: ‘De soldaten die de poeri hielpen bestormen hebben nog 
al wat mee gebracht dat zij langzamerhand verkoopen.’238 Voor de 
soldaten was het meenemen van die objecten naast een vorm van 
zelfverrijking, ook een manier om het eigen aanzien te vergroten 
met bewijs dat ze ‘erbij’ waren geweest. 
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Delprat had de expeditie in de kranten gevolgd vanaf zijn nieuwe 
standplaats Malang in Oost-Java. De kleine Europese gemeenschap 
aldaar was voorzien van een vrouwelijke dokter, Anna 
Koppeschaar-van de Ven Saveur (?-1924), de echtgenote van de 
officier van gezondheid Herman Koppeschaar (1866-1932). 
Koppeschaar zelf zat in 1894 in het leger op Lombok, maar keerde 
na de expeditie terug naar Malang. Herman bleek zelfs de zoon van 
Théodores oude schooldirecteur in Delft te zijn. In Koppeschaars 
bagage zaten bij terugkomst in Malang talloze prachtige 
voorwerpen uit Lombok. Volgens Théodore had hij de mooiste 
stukken uit de puri van de vorst van Lombok kunnen bemachtigen, 
omdat hij gewoon ‘rustig bij de ambulance’ in de achterste linie van 
de troepen had kunnen blijven staan. Koppeschaar versierde bij 
terugkomst in Malang dan ook zijn huis met beelden en krissen uit 
Lombok.239  

Toen Koppeschaar niet veel later naar Holland terugkeerde, 
schonk hij in 1897 aan het Koloniaal Museum in Haarlem 
zesentwintig prachtige beelden, een schilderij met een voorstelling 
uit de Ramayana en krisdragers, sommige zeer oud en zeldzaam.240 
Alles was afkomstig uit de puri van de vorst van Lombok, maar die 
context werd door de gerichtheid van het Haarlemse museum op de 
handel met Indië waarschijnlijk niet (altijd?) vermeld. Enkele 
voorwerpen, waaronder een zeer mooie Garuda, werden namelijk 
tentoongesteld als ‘voortbrengselen van echte Indische huisvlijt.’241 
Het kolonialisme betrof voor het museum in Haarlem letterlijk 
enkel en alleen het economisch potentieel en onder die noemer werd 
koloniaal geweld verbloemd of irrelevant verklaard. Het bestuur en 
de stichters van het museum, de economische en politieke koloniale 
elite, interesseerde zich niet voor de oorsprong van hun fortuin en 
daarmee ook niet altijd voor de geschiedenis achter de 
voorwerpen.242 Ook hier constateren we dus weer een van die 
betekenisvolle ‘stiltes’ die kenmerkend zijn voor een groot deel van 
de Nederlandse koloniale geschiedenis.  

Delprat wist voordat Koppeschaar naar Nederland vertrok, 
begin 1895 in Malang enkele ‘nog al aardige stukken’ van hem te 
verwerven. Zo werd hij eigenaar van vier aan elkaar gesmolten 
rijksdaalders die tijdens de brand in de puri hadden gelegen, en van 
een fraaie, met goud ingelegde klewang voorzien van het 
koninklijke teken die, zo dacht Delprat, van de raja of van diens 
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zoon moest zijn geweest. Verder verwierf hij een mooi presse-
papier, prachtig bewerkte en beschilderde deurpanelen243 en een 
even zo mooi bewerkt kastdeurtje244 van een kastje waarin de raja 
zijn befaamde ‘schatten’ bewaarde. Koppeschaar bezat het andere 
kastdeurtje. Voorts ontving Delprat van Koppeschaar een 
amateuristisch geschilderd olieverfportret met daarop de onechte 
zoon van de raja, Anak Agung Made. (Zie afb. 3AT) Dat het portret 
Made betrof en dat die het leven liet tijdens de oorlog (dat wil 
zeggen: hij werd door zijn vader omgebracht), schreef Delprat 
eigenhandig achterop het portretje. Wellicht had het schilderijtje, 
tussen de overige vorsten, aan de buitenkant van de koepel 
gehangen. Aan het roven van portretten van de tegenstander waren 
beide partijen schuldig. Zo had een Nederlandse luitenant in de puri 
de portretten van zijn vrouw en kinderen teruggevonden waarvan 
hij enkele maanden eerder door de Balinezen was beroofd. Een 
Nederlander nam op zijn beurt weer het portret van de onechte 
Balinese prins mee. De toeëigening van de beeltenis van je vijand 
kan dan ook gezien worden als de geestelijke onderwerping van de 
vijand.245 

De wapens die Delprat uit deze expeditie via Koppeschaar 
had bemachtigd, hadden een speciale lading. De kranten stonden 
namelijk vol van berichten uit Lombok waarin Nederlandse 
soldaten ontzet melding maakten van onophoudelijk vechtende 
Balinezen die, in het wit gekleed, niet aarzelden om de hand aan 
zichzelf te slaan als ze dreigden te verliezen. Deze rituele dood, 
puputan, werd door mannen én vrouwen en kinderen uitgevoerd. 
Henri Quarles van Ufford heeft waarschijnlijk hetzelfde zien 
plaatsvinden in 1849 bij de vorst van Buleleng. Toen zwegen de 
kranten, terwijl ze het in 1894 uitgebreid ter sprake brachten door 
brieven van soldaten uit Lombok te publiceren: ‘ik zag o.a. eene 
vrouw, met haar kind aan de borst en de gouden kris in de hand, den 
aanval medemaken.’246 De KNIL-soldaten, die zich bedreigd 
voelden, vonden dat zij niets anders konden dan de vrouwen uit te 
schakelen: ‘Prachtig uitgedost zag men zelfs schoone, jonge 
vrouwen als verwoede leeuwinnen op onze troepen in stormen, om 
een oogenblik later doodelijk getroffen ineen te zinken.’247 En: 

 
‘Wie niet neergeschoten werd, kriste zichzelven (…) Een 
vrouw was in den rug zwaar gewond zij keek mij aan en 
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vroeg in ’t Maleisch: “Genade, Mijnheer, maak mij toch 
dood!” Ik voldeed niet aan haar verzoek, hoe smeekend zij 
mij ook aanzag; daarop probeerde zij zichzelf te krissen, 
doch hiertoe ontbrak haar de kracht. Toen bood zij ons haar 
kris en zeide: “toe nu, toe nu”. Eenige minuten later werd zij 
door een kogel getroffen en was niet meer. (…) Een 
vreeselijk tooneel, voornamelijk die vrouwen en den aanblik 
van ’t zichzelven krissen.’248 

 
Ook Hendrik Colijn (1869-1944), de latere premier die als luitenant 
de strijd meemaakte, bracht maar liefst negen vrouwen en drie 
kinderen om. Het enige dat hij hierover losliet, was: ‘’t Was een 
verschrikkelijk werk.’249 De krissen en lansen die gebruikt werden 
voor de rituele zelfmoord, vonden als herinnering aan een dergelijke 
bloederige verovering zes jaar later hun weg naar Théodores zoon 
Paul in Nederland.250 Zo verwierf Delprat zijn eigen bewijsstukken 
van de Lombok-expeditie (de door de brand gesmolten rijksdaalders 
van de legendarische schat van de raja van Lombok en het portret 
van de ter dood veroordeelde Made) en een pusaka van de 
koninklijke familie: de klewang. Delprat profileerde zich op deze 
wijze als nationalistische en imperialistische Nederlander – de 
overwinning op de raja van Lombok en de komst van beschaving op 
het eiland werden gevierd door de toeëigeing van machtssymbolen 
van de voormalige raja. Precies hetzelfde had overste Andries H.W. 
Scheuer (1844-1915) gedaan door de kris van zijn Balinese 
aanvaller zijn gehele leven te bewaren.251 (Zie afb. 3AV) 

Delprat presenteerde zich op een dergelijke manier ook voor 
het grote publiek toen hij een deel van zijn Lombok-verzameling als 
trofee fotografeerde. Door de foto’s kon hij zijn ‘bewijsstukken’ 
makkelijker onder de aandacht brengen van een groter publiek: 
verschillende krissen met foedralen omringden op de foto het 
kastdeurtje.252 (Zie afb. 3AW) In februari 1895 stuurde hij naar het 
Bataviaasch Genootschap een foto van de gesneden houten deur uit 
de puri en in juni van datzelfde jaar foto’s van beelden en wapens 
uit Lombok.253 Het genootschap was er zo van onder de indruk dat 
het trachtte de voorwerpen in eigen bezit te krijgen, maar dat is 
waarschijnlijk nooit gelukt.  

Er is derhalve niet één verhaal over ‘de’ Lombok-schat als 
collectie kostbaarheden die in Nederland verdeeld zou worden over 
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het Museum Volkenkunde in Leiden en het Rijksmuseum in 
Amsterdam en die in 1977 voor een groot deel terugkeerde naar 
Indonesië. Ewald Vanvugt stelt met recht dat er een officiële en 
officieuze schat van Lombok is.254 Hiermee bedoelt hij dat de 
gewelddadige context bewust achtergehouden is door de schenkers. 
Dit zal echter zelden het geval zijn geweest. Eerder kunnen we 
stellen dat het voorkomen van dergelijke voorwerpen in meestal 
grotere collecties en de manier waarop musea deze koloniale 
context veranderden in een meer neutrale betekenis, meestal het 
gevolg zijn van het feit dat al snel na de oorlog de context niet meer 
helder was. Dit komt meestal door de overgang van objecten naar 
andere eigenaren en daarmee andere betekenissen. Dit werkt tot op 
de dag van vandaag door: Vanvugt komt slechts tot drie 
voorwerpen, waaronder de kris van Scheuer, uit de Lombok-
expeditie buiten de beroemde Lombok-schat om (waarvan 
overigens door de betekenissen die eraan toegekend werden nooit 
de afkomst vergeten werd). Er waren echter, zoals ik eerder 
aantoonde, veel meer voorwerpen uit de Lombokse puri255 (zie afb. 
3AX) die naar een diversiteit aan verhalen verwezen.  

Gedeeld cultureel burgerschap in moederland en kolonie 
Théodores geestelijke en materiële koloniale investering betaalde 
zich voor de vrouwelijke leden van de familie Delprat sociaal 
gezien reeds uit rond de eeuwwisseling. In de zomer van 1898 werd 
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in Den Haag 
georganiseerd waar vrouwen uit de hogere burgerij pleitten voor 
een betere maatschappelijke positie. De beide ongetrouwde zusjes 
van Théodore traden voor een impliciet politiek doel (het 
vrouwenkiesrecht) voor het voetlicht. Pauline, die in Indië was 
geweest en al verbonden was geweest met de tentoonstelling in 
Amsterdam in 1883, en Cornélie gebruikten hun kennis en de door 
hun broer toegezonden Indische voorwerpen om voor zichzelf een 
rol op te eisen in de rubriekcommissie Koloniën van de organisatie 
van de tentoonstelling. Cornélie werd penningmeester en Pauline 
zond voorwerpen in, waaronder enkele beeldjes van klei die haar 
broer gevonden had bij de aanleg van de lijn Malang-Blitar en haar 
had geschonken, samen met mutsjes uit Aceh, sarongs uit de 
Lampungs in het zuiden van Sumatra en een collectie foto’s van 
eveneens haar broer. 
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In deze periode, rond de eeuwwisseling, naderde Théodores 
pensionering. Al jaren eerder had hij bedacht dat hij eigenlijk niet 
meer terug wilde naar Holland. De goede betrekkingen lagen daar 
volgens hem niet voor het oprapen en juist die waren van belang, 
omdat hij niet genoeg geld had kunnen sparen. Verder voelde hij 
zich – en dat was misschien nog wel het belangrijkste – na twee 
decennia in Indië een vreemdeling in Nederland. Het was weliswaar 
zijn referentiekader, maar niet meer zijn thuisland: ‘Gaat het door 
dat wij in Holland komen dan is het na 22 jaar in Indië geweest te 
zijn, ik ben dus vreemdeling in Nederland – zal mij daar niet thuis 
gevoelen.’256 Het was dat hij zich steeds meer genoodzaakt zag in 
ieder geval voor een jaar naar Holland terug te keren. Thils 
gezondheid werd steeds brozer, de situatie met Paul maakte dat Thil 
en Théodore het noodzakelijk vonden eens met hem persoonlijk te 
praten en in Nederland zou de opvoeding van Lies en Nancy 
voltooid kunnen worden.257 Maar: ‘Ware het niet dat het voor Thil 
en de meisjes noodig was naar Holland te gaan dan bleef ik even 
gaarne altijd maar in Indië.’258 Delprat was niet als enige in de 
situatie, waarin Nederland niet meer aanlokkelijk was om te wonen, 
terwijl er te weinig geld was verdiend om te kunnen rentenieren, die 
toch in het belang van de kinderen naar Nederland vertrok.259 

Eind juni 1901 werd Delprat ontslagen uit rijksdienst.260 Op 
dat moment bleek dat het van groot belang was geweest, zoals 
Théodore dat zelf al in augustus 1900 had gesteld, dat hij zich 
binnen het juiste ‘kringetje’ had bewogen in Indië261 waardoor ook 
in Holland de juiste personen konden worden bereikt. Hiervan zou 
ook zijn zoon Paul,262 die enkele jaren later koos voor een carrière 
in Indië, profijt hebben. In Nederland wachtte Delprat in 1903 een 
koninklijke ontvangst. Op 20 mei mocht hij op bezoek komen bij de 
jonge koningin Wilhelmina. Théodore schonk haar, zichzelf 
profilerend als de kenner van Sumatra, cadeaus van Sumatra’s 
Westkust.263 Acht maanden later zou Delprats vriend en ex-
gouverneur-generaal Van der Wijck de huwelijksgeschenken die 
onder Delprats leiding in het Sumatraanse dorp Kota Gedang tot 
stand waren gekomen aan Wilhelmina schenken. De zilveren 
filigraanhuisjes en de onder leiding van Si Rabie en Si Rabai door 
de vrouwen van het dorp gemaakte donkerrode zijde en met 
gouddraad bewerkte slendang en sarong (Delprat had nog een foto 
gemaakt waarop de vrouwen bezig zijn met het weven264) kregen 
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een plek in de ‘Indische Zaal’ van het paleis.265 (Zie afb. 3AZ) In het 
volgende hoofdstuk meer over deze zaal.  

Met Van Heutsz had Théodore sinds 1899 contact 
gehouden. Hij had het echtpaar bij zich thuis in Padang uitgenodigd 
en liet Van Heutsz’ vrouw (Thil en Maria H. van Heutsz-van der 
Zwaan konden ‘bizonder goed met elkaar overweg’266) en hun 
jongste zoon Henri bij de Delprats in Amsterdam en Hilversum 
logeren. (Zie afb. 3BP) In 1900 waren Delprat en Van Heutsz 
bovendien zakenpartners267 geworden. Toen Van Heutsz in 1904 tot 
gouverneur-generaal was benoemd, werd Delprat voogd van Van 
Heutsz’ zonen in Nederland. Delprat nam jongste zoon Henri mee 
naar lezingen, net zoals hij later in de jaren 1920 zijn eigen 
kleinkinderen meenam naar de talloze lezingen die hij zelf gaf over 
Indië in Nederland. Zo probeerde Théodore Delprat de jonge Henri 
van Heutsz op alle mogelijke manieren te interesseren voor 
wetenschap en voor de koloniën. Delprat kon zich dan ook rekenen 
tot de nauwe kring van vertrouwelingen van Van Heutsz. Dat 
spreekt ook uit een unieke collectie openhartige brieven van Van 
Heutsz aan Delprat, die zich bevindt in het familiearchief van 
Delprat. Van Heutsz schrijft in november 1907: 

 
‘En ik kan ook niet zeggen dat mijn tegenwoordige en 
laatste betrekking [dus het gouverneur-generaalschap, CD] 
in den staatsdienst aangenaam is. Ze wordt me nu van vele 
zijde zoo zuur mogelijk gemaakt en snak ik naar het einde. 
Er zijn te veel prutskerels die gaarne in mijn plaats zouden 
zitten en trachten mij den voet dwars te zetten in de hoop 
eigen belang te dienen, andere bekladden mij met ijverzucht 
als anderszins. Maar... ten slotte kunnen ze allen voor mijn 
part stikken. Ik blijf natuurlijk tot het einde in ’s lands 
belang mijn best doen met ter zijde stelling van eigen 
belangen, maar na afloop hoop ik Nederland en zijne 
koloniën den rug toe te keeren.’268 

 
Van Heutsz bracht Delprat in contact met zijn vroegere adjudant en 
ex-Lombokganger, het toenmalige ARP-Tweede Kamerlid Hendrik 
Colijn. Colijn had gehoord van Van Heutsz over Delprats 
fotocollectie en benaderde Delprat voor afbeeldingen ter illustratie 
van een artikel in Elsevier. Deze eerste kennismaking leidde ertoe 
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dat Colijn niet veel later Delprat zou vragen een artikel te schrijven 
over de mijnbouw.269  

Ondertussen was Delprats goede vriend en voormalige 
collega Jan Willem IJzerman al vrij snel na zijn pensionering 
directeur geworden van de in 1897 opgerichte Petroleum 
Maatschappij Moeara Enim. Hij nodigde Delprat uit ook directeur 
daarvan te worden. Op 5 juni 1901 accepteerde Delprat dit aanbod 
en werd hij tweede directeur. In deze functie reisde hij wederom de 
halve wereld over, maar nu zonder vrouw en kinderen: hij ging 
terug naar Indië, naar de olievelden in Roemenië en naar 
Constantinopel, het huidige Istanbul. (Zie afb. 3BO) Het bracht 
IJzerman en Delprat ook even in een reeds voorzien, maar 
‘onnoodig’ conflict met de minister van Koloniën, J.Th. Cremer, en 
de ‘Koninklijke’ van Kessler en Loudon.270 

IJzerman was Delprat nog op andere manieren behulpzaam. 
Hij introduceerde Delprat samen met G.P. Rouffaer, de adjunct-
secretaris van het KITLV, bij J.D.E. Schmeltz (1839-1909), de 
directeur van ’s Rijks Ethnographisch Museum in Leiden sinds 
1897. Voorts wijdde IJzerman Delprat in in de politiek. IJzerman 
had zelf tussen 1899 en 1906 zitting genomen in de gemeenteraad 
van Amsterdam en bekleedde hierna een zetel in de Tweede Kamer 
voor de gematigd-progressieve Liberale Unie. Delprat volgde diens 
en zijn vaders voorbeeld en werd in oktober 1907 door de 
kiesgerechtigde bevolking van Amsterdam gekozen als liberaal lid 
van de gemeenteraad. In 1908 werd hij zelfs wethouder.271 Nadien 
volgden voor Théodore nog verschillende posities in belangrijke 
commissies. Zoals zijn benoeming na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914 tot regeringscommissaris en tot voorzitter 
van de nijverheidscommissie van de Nederlandsche Overzee 
Trustmaatschappij (NOT), die bemiddelde bij de in- en uitvoer van 
goederen in het neutrale Nederland. 

 
Ook Thil bouwde in Nederland voort op haar in Indië gecreëerde 
sociale netwerken. Deze hielpen haar haar maatschappelijke positie 
te versterken na jarenlange afwezigheid in het moederland. In 1913 
kreeg de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid van 1898, 
waarin Théodores zusjes Pauline en Cornélie hadden geparticipeerd, 
een opvolger in de vorm van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-
1913’. Deze expositie, gehouden op het landgoed Meerhuizen in 
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Amsterdam, had een uitgesproken emancipatorisch karakter, waar 
alle progressieve vrouwen uit de stedelijke hogere burgerij zich aan 
verbonden. Thil werd lid van de subcommissie voor koloniën. Het 
is geen toeval dat ook haar nichtje Nancy van der Wijck-van 
Panhuys, met wie ze in Indië zo’n goed contact had, en haar kennis 
Hilda de Booy-Boissevain lid waren van dezelfde subcommissie. 
Daarnaast was haar goede vriendin Marie van Heutsz-van der 
Zwaan lid van het comité Indisch Huis272 en Thils schoonzus Kate 
lid van het algemeen comité van de tentoonstelling.  

De expositie trachtte een indruk te geven van de 
veranderende positie van vrouwen wat betreft hun werken en 
streven tussen 1813 en 1913. De koloniën als onderdeel van het 
Nederlandse koninkrijk hoorden daar ook bij. De koloniale afdeling 
was erop gericht om de gemiddelde Nederlander ervan te 
doordringen dat Europese vrouwen in Indië een belangrijke rol 
speelden in het koloniale huishouden en in de kolonie in haar 
algemeenheid. Immers, het koloniale huishouden werd gezien als de 
kolonie in het klein. Met deze beweringen onderbouwden de 
Europese koloniale vrouwen hun claims op maatschappelijke en 
politieke rechten. Daarvoor trachtten ze ook onder het Nederlandse 
volk een groter draagvlak en begrip te creëren: ‘Heb je nu gezien, 
hoe een achtergalerij er uitziet? (…) Besef je nu dat er een en ander 
voor de Indische huisvrouw te regelen valt? Heusch, dat heele 
complex, dat je daar ziet, dat is ’t nu.’273 Voor de gelegenheid 
fungeerde een heuse Indonesische vrouw als babu (het kind dat haar 
was toevertrouwd was een pop) en leidden vrouwen die ooit in 
Nederlands-Indië hadden gewoond bezoekers rond in het Indisch 
Huis.  

En zo werd dit Indisch Huis, net als de huisplattegrond in de 
collectie van Delprat, precies wat de dames hadden beoogd: een 
reflectie van dezelfde koloniale machtsrelaties als zij in Indië 
hadden geweven en die hen door hun gemeenschappelijke ervaring 
samen hadden gebracht. Dat resulteerde erin dat het huis en de 
dames ongewild onderdeel werden van het discours over 
‘verindischen’. Volgens criticaster Henri Borel zouden de 
vrouwelijke bewoners van het huis, de oude Euraziatische 
grootmoeder en de ‘pur sang Hollandsche’ in een tragisch conflict 
belanden of de Hollandse zou verindischen en het Hollandse 
verdrukken. Daarnaast vroeg Borel zich hardop af of het juist was 
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dat door de presentatie van het mooie huis vrouwen werden 
aangemoedigd naar Indië af te reizen.274 Het waren vragen die de, 
meestal in Nederland geboren en getogen, dames van het comité 
niet hadden willen opwerpen: het ging hen erom te laten zien hoe zij 
in Indië hadden geleefd en welke inspanningen zij zich hadden 
moeten getroosten.  

Onbedoeld leidde deze nadruk op vrouwenemancipatie in 
Nederland ook tot sociale gevolgen in Indië. De vrouwen uit de 
kolonie hadden tijdens de Nederlandse vrouwententoonstellingen 
hun volwaardige positie in de maatschappij onderstreept, door hun 
in de koloniale huizen gesponnen netwerken te tonen en hun inzet 
voor de geestelijke ontwikkeling van hun personeel voor het 
voetlicht te brengen. Dit bracht in de jaren daarna een discussie in 
de Nederlandse pers op gang over de vraag of de moderne, 
geëmancipeerde vrouw dan ook niet zelf voor haar kinderen moest 
zorgen in plaats van het over te laten aan de babu. Het hoogste dat 
de vrouw tenslotte kon bereiken was het moederschap: de 
toewijding aan haar kinderen en echtgenoot moest dan ook eigenlijk 
het hoogste ideaal zijn van de moderne, burgerlijke vrouw. 
Tezamen met de steeds sterker wordende nadruk op Europees 
culturele kapitaal leidde dat ertoe dat de babu in diskrediet raakte. 
Fysiek contact zoals babu Mina en Paul Delprat op de foto van 
Woodbury & Page demonstreerden, werd taboe. ‘Baboeïsme’ werd 
de term voor de ‘verderfelijke wijze’ om je kinderen in handen te 
laten van babu’s: het zou tida mau-kinderen produceren. Dit waren 
kinderen die niets wilden, bandeloos en tuchteloos waren en als 
losgelaten duivels fatsoenlijke ‘Europese’ kinderen de stuipen op 
het lijf joegen.275 Babu’s hadden Europese vrouwen ongewild een 
manier verschaft om zich te emanciperen en er vervolgens het 
slachtoffer van te worden.  
 
Théodore was na 1900, met het zicht op een terugkeer naar Holland 
en het besef van een voortschrijdende democratisering van de 
maatschappij, sterk geïnteresseerd geraakt in het verleden van zijn 
familie. Hij had er bij zijn broers op aangedrongen alle 
geschiedkundige familiestukken uit de erfenis van zijn overleden 
oom Willem – zoals vermoedelijk een affiche voor de publieke 
verkoop van het familielandgoed Hofstede Brandwijk,276 net onder 
Amsterdam, en enkele brieven – voor hem te bewaren. Vooral een 
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brief van een oom (Betsy’s broer) die ambtenaar was geweest op 
Sumatra in 1840, interesseerde Théodore.277 Voorts begon hij, 
eenmaal in Nederland, met het uitpluizen van de genealogie van de 
familie Delprat. Hij stond niet alleen in deze bezigheid: veel andere 
voorname families in Nederland in die tijd vervaardigde (al dan niet 
gefingeerde) stambomen die teruggingen tot de middeleeuwen. Zo 
onderstreepte Delprat, net als Hendrik Quarles van Ufford en James 
Loudon dat beoogden, de status van zijn familie in een tijd van 
maatschappelijke veranderingen.278 In kisten bewaarde hij brieven, 
foto’s, visitekaartjes en andere herinneringen aan zijn tijd in Indië, 
aan zijn vader en moeder en andere familieleden. In 1901 kwam hij, 
door de erfenis van zijn oom Willem, in het bezit van de drie 
eerdergenoemde portretten van de jonge prinsjes van Oranje. In zijn 
huis hingen nu vier prinselijke portretten: drie van de Nederlandse 
koninklijke familie en één van de onechte zoon van de raja van 
Lombok, Anak Agung Made. De portretten in zijn huis in 
Amsterdam reflecteerden Delprats imperial space, de Nederlandse 
imperiale staat, alsmede zijn rol in de vormgeving daarvan. 

Indië bleef de basis van het grootste deel van Théodores 
maatschappelijke carrière. Op planken in de kamers van Delprats 
huis stonden zijn Indische voorwerpen uitgestald.279 In zijn 
studeerkamer zal hij de wapens van zijn protegé Sutan Suleiman 
hebben opgehangen. In een grote zeventiende-eeuwse kast 
bewaarde hij de negatieven van al zijn honderden foto’s. Daaruit 
zocht hij afbeeldingen voor zijn lezingen en artikelen. Zeer geregeld 
gaf hij daarmee uitvoerige lezingen over de reis van Nederland naar 
Indië, over de culturen van Java en de aanleg van het spoor in Indië 
of over de mijnbouw op Sumatra. Zijn publiek bestond met name 
uit personen uit de Amsterdamse elite: leden van het 
Aardrijkskundig Genootschap, het fotografiegenootschap, het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs of de Maatschappij van 
Nijverheid.280 

Zag Delprats huis er net zo uit als het huis van zijn mede-
commissaris bij Petroleum Maatschappij Moeara Enim, Maurits 
Enschedé (1856-1934) in Den Haag? In elke kamer van Enschedé’s 
huis stonden Chinese stoelen en tafels, aan de muur hing beroemd 
houtsnijwerk uit Jepara, twee boeddhabeelden sierden de 
schoorsteenmantel van de voorkamer boven, en op een etagère 
stonden een zogenaamde zodiakbeker, koperen kommetjes en een 



1890 – Het Nederlands patriciaat wordt ‘Indisch’. Théodore Delprat  

 218 

hindoe-Javaanse tempelbel.281 In een Friese kast in zijn achterkamer 
bewaarde hij de mooiste sarongs en ander textiel; zelfs kenner G.P. 
Rouffaer was zeer enthousiast over bepaalde doeken.282 Het was 
Delprat die Enschedé overhaalde het Koloniaal Instituut te 
begiftigen met voorwerpen uit zijn collectie.283 Hun beider Indische 
achtergronden en netwerken bleven in Nederland doorwerken en 
vervlochten hun levens: het leidde hen naar Petroleum Maatschappij 
Moeara Enim en van daaruit weer naar het Koloniaal Instituut. 

In 1901, nadat Théodore Delprat terug was gekeerd in 
Holland, stond hij 161 foto’s met onderwerpen uit Sumatra, Java en 
Maleisië af aan het KITLV. Vijf jaar later, toen hij definitief 
uitgereisd was, schonk hij, net als veel anderen uit de koloniale 
elite, aan het Koloniaal Museum in Haarlem verschillende 
etnografische voorwerpen met de bedoeling dat het Nederlandse 
publiek een beter beeld zou krijgen van de volkeren op Java en 
Sumatra. De voorwerpen die zijn zus Pauline in 1883 ingezonden 
had op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel 
Tentoonstelling lagen toen al in het etnografisch museum van het 
Amsterdamse zoölogisch genootschap Natura Artis Magistra.284 

Nadat zowel de collecties van Artis als die van het museum in 
Haarlem in de jaren 1920 overgebracht werden naar het Koloniaal 
Instituut in Amsterdam, zijn vermoedelijk Paulines collecties en de 
objecten die Théodore zelf daarna nog aan het Koloniaal Instituut 
schonk door elkaar geraakt. De voorwerpen uit Artis waar Théodore 
tegenwoordig als schenker wordt genoemd, passen namelijk bij de 
beschrijving van de voorwerpen die Pauline inzond op de 
tentoonstelling van 1883. Pauline had bijvoorbeeld Javaanse 
kleding, waaronder hoeden, model keukengereedschap en ander 
gereedschap ingestuurd. In de collectie die nu aan Théodore wordt 
toegeschreven vinden we dergelijke voorwerpen, zoals een model 
van een warongmandje,285 stoommandjes,286 rotanborden op ware 
grootte287 en gevlochten Javaanse hoeden.288 (Zie afb. 3BC t/m 3BF) 
Een in Sumatraanse kledij gehuld poppetje289 toonde de 
klederdracht van het gebied. (Zie afb. 3BG) Wellicht vielen de sigaren 
‘afkomstig van den Soesoehoenan’ onder de tentoonstellingsrubriek 
‘opwekkende middelen’. Dit waren grote sigaren, gewikkeld in 
bananenbladeren,290 die gewoonlijk in Centraal-Java door de 
vorsten aan hun bezoekers werden aangeboden. Het museum in 
Haarlem had dergelijke sigaren eveneens.291 Er waren voorts 
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voorwerpen die betrekking hadden op Indische kunstnijverheid, 
zoals cantings292 (waspennen voor het batikken) en stalen stof. Het 
is mogelijk dat Théodore die geweven, gestreepte stalen stoffen zelf 
schonk. Ze waren namelijk afkomstig van het eiland Flores, dat hij 
had aangedaan op reis naar zijn broer Willem in Australië. De stof 
werd, volgens zijn informatie, in de havenstad Maumere in het 
liefdadigheidsgesticht aldaar, waarschijnlijk bij de Missionarissen 
van Steyl, onder Europese leiding geproduceerd met 
fabrieksgarens.293 (Zie afb. 3BJ) Dat deze informatie er zo expliciet bij 
werd gegeven, correspondeerde met de toen in opkomst zijnde 
gedachte van het verval van Indische kunstnijverheid: men vreesde 
dat de Europese invloed de ooit zo ‘pure’, ‘authentieke’ 
kunstnijverheid van Indië zou verwoesten. Het was daarom de taak 
van de Europeaan deze kunstnijverheid te behouden.  
 
Tot de oprichting van de Vereeniging Koloniaal Instituut was in 
1910 besloten.294 Het doel was alle kennis over de koloniën in één 
instituut te bundelen om op een dergelijke wijze ‘Grooter-
Nederland tot bloei en ontwikkeling te brengen en met eere te doen 
uitkomen in den wedloop met naburige natiën’.295 Veel invloedrijke 
mannen, voornamelijk uit de economische sector, die carrière 
hadden gemaakt door of in de koloniën, waren bij dit project van 
‘groot nationaal belang’296 betrokken. Ook de financiële campagne 
om de vereniging van een gebouw te voorzien, werd door deze 
groep gedragen. Zo zat IJzerman in het Comité van Voorbereiding 
voor de stichting en schonk hij een groot geldbedrag. Veel andere 
Indische ondernemers volgden zijn voorbeeld: bijvoorbeeld de 
oprichters van Koninklijke Olie Hugo Loudon (1860-1941) en 
Henri Deterding (1866-1939), de president van de Nederlandsche 
Handel Maatschappij C.J.K. van Aalst (1866-1939) en de directeur 
van de Deli Maatschappij, J.Th. Cremer (1874-1923). Ook de 
scheikundige H.F.R. Hubrecht (1844-1926), met wie Delprat het 
volgens de familieoverlevering goed kon vinden297 en die hij onder 
meer kende van het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch 
Aardrijksundig Genootschap, was een van de oprichters van het 
instituut. De maatschappij Moeara Enim gaf eveneens een groot 
geldbedrag en ook langs die weg was zowel Delprat als IJzerman 
betrokken bij de oprichting van het Instituut.  
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Vanaf het moment dat de bouw startte op de vroegere 
Oosterbegraafplaats in Amsterdam, in 1912, nam Delprat als 
vertegenwoordiger van de gemeenteraad zitting in de Raad van 
Beheer van het Koloniaal Instituut. Het idee sprak Théodore 
blijkbaar zo aan dat hij in 1915, toen het instituut in het twintig jaar 
daarvoor gebouwde Stedelijk Museum aan de Paulus Potterstraat te 
Amsterdam een tentoonstelling over het hindoeïsme organiseerde, 
verschillende voorwerpen uit vooral zijn Lombok-collectie inzond. 
Zo gaf hij zijn portret van Anak Agung Made, twee hindoe-
Javaanse beelden, paneeltjes en zijn deur uit de puri van Lombok in 
bruikleen. IJzerman zond een grote collectie Balische weefsels, 
schilderijen en krissen in.298 

Socioloog Tony Bennett beweerde in 1988 dat dit soort 
tentoonstellingen de bevolking van een natie kon verenigen en 
tegelijkertijd ‘beschavend’ kon zijn voor de minder ontwikkelde 
burgers. Immers, voor het eerst in deze periode konden mensen van 
alle rangen en standen zonder aanzien des persoons 
tentoonstellingen bezoeken. Dat maakte dat ‘gewone’ mensen het 
gedrag van de ‘beschaafde’ bezoekers konden kopiëren en zo zelf 
‘beschaafder’ werden. Tentoonstellingen waarin exotische, 
‘achterlijke’ volkeren figureerden, konden bovendien voor een 
westers land unificerend werken, omdat bezoekers die zich eerder 
nooit deel hadden gevoeld van de nationale samenleving, door het 
zien van deze volkeren en de wetenschap dat hun land over hen 
heerste, zich verenigd konden voelen. Het zien van de lokale 
bevolking van de koloniën bracht in het moederland heel duidelijk 
een scheiding aan tussen wij en zij, tussen kolonisator en 
gekoloniseerde, en tussen hen die aan de kant van de machtigen en 
hen die aan de kant van de onmachtigen stonden.299  

In de samenstelling van deze ‘eerste bijzondere 
tentoonstelling’ in het Stedelijk Museum kunnen we dat terug zien. 
In 1915 probeerde de afdeling Volkenkunde van het Koloniaal 
Instituut onder leiding van J.C. van Eerde (1871-1936) datgene wat 
in 1900 nog als etnografica werd beschouwd, zoals moderne 
Balinese beelden, nu als kunst(nijverheid) te presenteren. Dit was 
geheel in overeenstemming met het in deze periode in zwang 
geraakte koloniale beschavingsideaal dat de kunsten en culturen van 
Indië behouden en ‘verheven’ moesten worden. Vijf jaar daarvoor 
was dat ook al gedaan op de Wereldtentoonstelling in Brussel300 en 
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de tentoonstelling in 1915 was dan ook een logisch, Nederlands, 
vervolg op een internationale tendens. De voorwerpen werden 
echter nog niet als autonome kunst beschouwd. Daarvoor zouden 
we nog, zoals we in hoofdstuk twee lazen, zeven jaar moeten 
wachten. De tentoonstelling in 1915 trachtte eveneens iedere 
zichzelf respecterende ‘goede’ burger in Nederland bewust te 
maken van het hoge niveau van kunstuitingen van wat al sinds 
Frans Valcks tijd de meest ‘beschaafde’ godsdienst in Nederlands-
Indië werd gezien: het hindoeïsme. Deze invalshoek moet Delprat, 
met zijn andere projecten als het spoor en het Koloniaal Instituut, 
hebben aangesproken. De opzet mislukte, omdat de tentoonstelling 
slecht bezocht werd.  ‘Slechts de intellectueelen zullen onder de 
Makara-poort doorgaan’301 stelde De Groene Amsterdammer 
teleurgesteld, verwijzend naar de hindoeïstische poort die in de 
tentoonstelling opgesteld was. 
 
Delprat leek zich in de jaren die volgden steeds meer thuis te voelen 
bij het Koloniaal Instituut, de ‘kathedraal voor de koloniale 
eredienst’.302 Hij schonk kort na de tentoonstelling van 1915 de 
twee waarschijnlijk in het Stedelijk Museum tentoongestelde 
Javaanse beelden, een Ganesha en een Lakshmi,303 aan het 
Koloniaal Instituut. Hij zal gedacht hebben dat zij daar beter tot hun 
recht kwamen en dat het bovendien veiliger was in het instituut. 
Twee jaar eerder had bij hem thuis in Amsterdam een brutale 
inbraak plaatsgevonden waarbij veel van zijn kostbare kunstwerken, 
en volgens de familieoverlevering ook veel van zijn Indische 
wapens, gestolen waren.304 Vier jaar later, kort na de dood van zijn 
vrouw Thil in november 1919, schonk Théodore zijn portretje van 
Anak Agung Made en een lans die hij onderweg naar Australië had 
verworven. Toen hij dat jaar uit de gemeenteraad stapte, kwam hij 
op persoonlijke titel in de Raad van Beheer van het Koloniaal 
Instituut. Zijn uitgebreide koloniale kennis, maatschappelijke 
successen in het op Indië gerichte bedrijfsleven en ervaring in de 
gemeentepolitiek zullen in zijn voordeel hebben gewerkt. Zo was 
Delprat van 1920 tot 1921 plaatsvervangend algemeen secretaris en 
nadien zes jaar lang algemeen secretaris van het Koloniaal Instituut. 

Wellicht dat hij, toen hij tot algemeen secretaris werd 
benoemd, stil begon te staan bij zijn leeftijd - hij was tenslotte reeds 
72. Besloot hij toen dat het wellicht van goed vaderlandschap 
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getuigde om ook het merendeel van zijn resterende collectie 
etnografica en foto’s aan ‘zijn’ instituut te schenken? In delen nam 
Théodore afstand van zijn collectie voorwerpen. In 1922 schonk hij 
enige neolithische, Oost-Javaanse voorwerpen305 die hij 
waarschijnlijk bij de aanleg van de spoorlijn bij Malang moet 
hebben gevonden en veel fotonegatieven. Met name die schenking 
van negatieven moet voor Delprat van grote emotionele betekenis 
zijn geweest: het betekende namelijk dat hij afstand nam van de 
mogelijkheid zijn beeldmateriaal te vermenigvuldigen. Objecten 
bezaten deze karaktereigenschap niet. Ook droegen objecten niet zo 
duidelijk als Delprats eigen gemaakte foto’s het stempel van 
auteurschap. Daarom lijkt het logisch te veronderstellen dat de aan 
het instituut geschonken objecten voor Delprat minder emotioneel 
beladen waren.  

 Een jaar later schonk Théodore Delprat een bijzonder oude 
amulet-kris306 en het stenen hindoe-Javaanse kopje uit Banten.307 

(Zie afb. 3BA) In datzelfde jaar gaf hij het instituut de portretten van 
de prinsen van Oranje in bruikleen voor een tentoonstelling ter 
gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van 
koningin Wilhelmina. Zo plaatste hij zichzelf voor het publiek (in 
de catalogus werd hij bij naam genoemd) in rechtstreeks verband 
met het koningshuis.308 

In 1925 en 1926 bracht hij de andere voorwerpen uit zijn 
Lombok-collectie naar het instituut: een krishouder, wellicht 
afkomstig uit de puri van de raja van Lombok,309 het kastdeurtje310 
en de deurpanelen.311 Voorts deed hij afstand van de 
staatsieroeispanen voor prauwen312 en van het model van de boot313 
waarmee hij zijn expedities had gemaakt. Een jaar later, in 1927, 
gingen zijn Chinees houten kompas,314 Indische, VOC-en 
Nederlandse oude munten,315 sporen voor vechthanen316 en 
nogmaals foto’s over naar het Koloniaal Instituut. (Zie afb. 3BK t/m 
3BM) Al met al schonk hij ruim 62 voorwerpen en 338 foto’s aan het 
instituut. Dat aantal kwam nog eens bij de 147 voorwerpen die hij 
eerder al aan Artis en de zes objecten die hij aan het Koloniaal 
Museum in Haarlem had geschonken.  
 In 1929 was Théodore 78 jaar geworden. Zijn gezondheid 
was sterk achteruitgegaan en hij voelde zich gedwongen zich uit het 
openbare leven terug te trekken. Die zwakke, oude man was niet de 
man die zijn omgeving zich moest herinneren. Met pijn in zijn hart 
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en zichtbaar emotioneel geroerd nam hij afscheid van zijn vele 
bestuurstaken. De portretten van de prinsen deed hij cadeau aan 
Wilhelmina, die hem in een persoonlijk onderhoud daarvoor 
uitvoerig bedankte.317 De litho van de studentenoptocht uit Delft 
was het laatste dat hij overdeed aan ‘zijn’ instituut. De cirkel was 
voor hem rond: zijn fascinatie voor Indië was begonnen in Delft. De 
litho zou bij anderen nooit diezelfde gevoelens oproepen als bij 
hem. Het voorwerp zou zonder Théodore ontdaan zijn van zijn 
persoonlijke betekenis en daarom musealiseerde hij het nog tijdens 
zijn leven zelf.  

Hetzelfde geldt voor andere voorwerpen, zoals de foto’s en 
wapens van Sutan Suleiman: die werden in de museumcollectie een 
van de vele ‘typen’, vertegenwoordigers van culturen waardoor het 
Nederlandse volk onderwezen raakte over de kolonie. De 
persoonlijke, emotionele relatie van Théodore met de objecten zou 
met het verliezen van die directe band tussen Delprat en de objecten 
verloren gaan. In plaats daarvan droeg Théodore bij aan de educatie 
van het volk, zoals hij ook eerder had gedaan door middel van zijn 
lezingen en eerdere schenkingen. Tegelijkertijd bracht hij door deze 
schenkingen een tastbaar stukje van hemzelf, zijn werk, zijn naam 
en status – een deel dat veel langer zou doorleven dan hijzelf – naar 
het Koloniaal Instituut. De objecten uit zijn collectie als geheel 
waren meer de souvenirs van zijn Indische leven dan een reflectie 
op leven en geschiedenis van de lokale bevolking van Indonesië.318 
Het was het beeld van zijn leven, zijn carrière en verdiensten zoals 
hij dat graag aan de buitenwereld toonde.  

Het feit dat zijn foto- en negatievencollecties uit elkaar zijn 
gerukt, maakt het dan ook moeilijker nu zijn leven te reconstrueren. 
Musealiseerde hij niet gewoon zichzelf voor het Koninkrijk 
Nederland met zijn koloniën? Ook anderen vereenzelvigden 
Théodore met het Koloniaal Instituut. Bij zijn afscheid in de zomer 
van 1931 noemde zijn jongere collega’s bij het instituut hem ‘de 
ziel van den Raad van Beheer’.319 En tijdens een familiehuwelijk 
dichtte iemand, in quasi-Middelnederlands, deze regels op 
Théodore: 

 
‘Oock de Oom der Bruyt is hier geseten  
Van hem sal iedereen wel weten, 
Dat van ’t Instituut, dat eersdaags klaer is, 
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Hij is de kund’ge Secretaris 
Wie durft beweeren, datet niet waer is 
Dat van ’t Gebouw, de ziel, die, dáár is?’320 

 
Théodore moet het rijmpje geslaagd hebben gevonden, een gedicht 
dat de lading volledig dekte over hoe hij zichzelf zag: hij bewaarde 
het namelijk zorgvuldig. Nog geen jaar nadat hij zich uit het 
openbare leven had getrokken, overleed hij. Terwijl zijn objecten en 
foto’s nog tijdens Théodores leven voor het grootste deel hun weg 
hadden gevonden naar het museum, bleven zijn dagboeken en 
brieven na zijn dood in familiebezit. Met zijn brieven en dagboeken 
vervulde Théodore als mannelijk familielid zijn plicht en breidde hij 
het familiearchief uit. Zijn objecten en foto’s had hij echter veelal 
niet als onderdeel van de familie-erfenis beschouwd. Die waren 
volgens hem geschikt om in het Koloniaal Instituut bij te dragen aan 
het overdragen van informatie over de kolonie op het Nederlandse 
volk. De objecten vertelden helder en duidelijk over het leven van 
de fotograaf, zijn werk en zijn inzet in de kolonie en in Nederland. 
En zo vervulde Théodore ook na zijn dood zijn plicht als burger en 
drager van de familienaam.  

Delprats maatschappelijke carrière in zowel Indië als 
Nederland was sterk beïnvloed geweest door IJzerman en Van 
Heutsz. De netwerken die hij rond 1890 in Indië had gevormd, 
werkten in het twintigste-eeuwse Nederland door. De kringen 
waarin deze mannen verkeerden waren dan ook voornamelijk 
elitaire, koloniale economische en culturele circuits. Zij waren wat 
historicus Arjen Taselaar ‘regentenkapitalisten’ noemde: 
ondernemers, politici en mecenassen.321 Met de presentatie van zijn 
collectie in tentoonstellingen en lezingen trachtte Delprat het 
koloniale bewustzijn van Nederland te vergroten en ook zo, naast 
het werk aan het spoor, bij te dragen aan het Nederlandse 
nationalisme. Tegelijkertijd waren zijn collecties een reflectie van 
Delprats actieve inzet in en betrokkenheid bij de kolonie Indië: het 
was zijn Indische werkelijkheid waarop hij, door publieke 
presentatie van die voorwerpen, de nadruk legde. 

Het maatschappelijk aanzien dat hij hiermee verwierf, droeg 
bij aan zijn naam als publiek figuur die belangrijk werk voor 
Nederland en Indië had verricht en vergrootte zo zijn sociale status. 
Kortom, door IJzermans en Delprats actieve houding ten aanzien 
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van het vergaren van kennis over archeologie, antropologie en 
geografie, werden zij knooppunten waar verschillende netwerken 
van personen, verzamelen, spooraanleg, wetenschap en 
ondernemerschap samenkwamen en die invloed op henzelf 
uitoefenden en hen deden stijgen in sociaal aanzien in zowel Indië 
als Nederland.322 




