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Conclusie  
 
De patronen op de parang sawat-batik die we in de inleiding 
introduceerden, zijn ontrafeld en de door elkaar heen lopende 
verhalen van mensen, objecten en hun betekenissen zijn belicht. We 
hebben in de voorafgaande hoofdstukken gezien hoe vanaf het 
begin van de negentiende eeuw een onderling nauw verweven elite 
opkwam die zich, onder meer via de uitwisseling van voorwerpen 
en kennis over de koloniën, stevig verankerde in de imperial space 
van het Nederlandse en veelal ook van het Europese koloniale 
bestel. Deze elite is tot op heden onderbelicht geweest in studies 
over de Nederlandse elite, maar maakte er integraal onderdeel van 
uit. Tegelijkertijd blijkt ook dat je niet kunt spreken van ‘een’ 
homogene Europese gemeenschap in Indië. De identiteit en het 
burgerschap van deze elite werden bepaald door de specifieke 
samenstelling van hun, door economisch en sociaal kapitaal tot 
stand gekomen, culturele kapitaal. Hierin speelden het verzamelen 
van voorwerpen en de objecten zelf, uiteenlopend van etnografische 
en kunstzinnige objecten tot gebruiksvoorwerpen uit Azië en 
Europa, een belangrijke rol. De leden van deze koloniale elite 
behoorden vaak tot meer dan alleen hetzij de economische, sociaal-
culturele of politieke elite. De gebieden overlapten elkaar veelal. 
Het handelen van deze bijzondere elite kan dan ook geanalyseerd 
worden aan de hand van dit collectioneren en hun verzamelde 
voorwerpen.  

Imperial space 
In dit onderzoek brachten de materiële erfenissen van vier families 
ons naar hun makers, verzamelaars, bewaarders en schenkers. De 
objecten completeerden tezamen met documenten en foto’s het 
beeld van de families in de imperial space; hun geschiedenis van 
verzamelen vertelde het verhaal van de koloniale elite. De 
wisselwerking tussen mens en object – door de manier waarop 
objecten verbindingen, netwerken, legden tussen families, 
familieleden, personen en geografische gebieden – laat zien hoe 
deze elite, veranderlijk van aard en samenstelling als zij door de tijd 
was, ontstond en materiële cultuur gebruikte om zichzelf in de 
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koloniale en Nederlandse samenleving te positioneren en te 
handhaven.  

De door de families bewaarde tastbare getuigen van het 
verleden, zoals een notitieboekje in het geval van de familie Quarles 
van Ufford of een hindoe-Javaanse kandelaar in het geval van de 
familie Resink, reflecteerden de ‘interstitial lives’ van hun 
eigenaren in de geografische ruimte van de imperial space. De 
objecten en mensen bevestigen hoezeer kolonie, moederland en 
andere gebieden met elkaar verbonden waren in een tijd waarin 
voor veel mensen de horizon een ‘nationaal’ Nederland was.1 De in 
dit werk beschreven imperial space was één grote geografische 
eenheid gedomineerd door veelal overlappende netwerken.2 De 
objecten vormden de verbindingen en waren tegelijkertijd het 
resultaat van een door netwerken beheerst imperiaal rijk. 
Knooppunten, zoals een schip als de Palembang, een huis als 
Batono Warso of instituut als het Java-Instituut, ontstonden waar 
die verschillende netwerken van mensen en objecten 
samenkwamen.3 Tegelijkertijd waren objecten ook weer van 
invloed op andere netwerken zoals de vrouwenorganisaties in 
Nederland, en dirigeerden zij ons daar naar toe. Hier werd, in 
reactie op het verleden, identiteit gevormd: immers, de manier 
waarop mensen zichzelf profileren is deels bepaald door 
maatschappelijke historische tendensen, door het eigen verleden en, 
in een constante dialoog intrinsiek aan het sociale leven, door 
andere personen en voorwerpen die hen omringen.4 Objecten, zoals 
een prachtige Sumatraanse toverhoorn of vlag uit Aceh, konden met 
hun associaties en betekenissen verwijzen naar het individuele 
verleden en dus fungeren als plekken van herinnering waar het 
verleden door de blik van mensen in het heden gecreëerd werd en 
zo het cultureel geheugen van mensen ondersteund en gevoed werd. 
De voorwerpen konden ook verwijzen naar de inherente 
machtsverhoudingen en daaruit voortvloeiende gewelddadige 
confrontaties die de imperial space kenmerkten. Op hetzelfde 
moment verdoezelden ze die: de gewelddadige context waarin de 
Sumatraanse toverhoorn van Henri Quarles van Ufford werd 
verworven werd pas zichtbaar na nader onderzoek. 
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Burgerschap 
Dit besef van identiteit, de geografische verbeelding en oriëntatie 
van mensen waren belangrijke kenmerken in het burgerschap van 
deze koloniale elite. Burgerschap werd hier niet enkel opgevat als 
een politiek burgerschap: in Indië was dat tenslotte, ook voor het 
Europese deel van de bevolking, beperkt. Als gevolg hiervan werd 
in de kolonie vooral een cultureel burgerschap gewaardeerd. 
Burgerschap gaat in essentie over wie zich een volwaardig en 
‘goed’ lid van een land of rijk mag noemen en zo ook gezien wordt 
door anderen. Het gaat dus feitelijk over identificatie, onderscheid 
en daarmee over in- en uitsluiting in de maatschappij en de daaraan 
verbonden machtsposities. In de kolonie werd dit burgerschap 
vooral geformuleerd met cultuur. Cultuur is, in de woorden van 
socioloog Bourdieu, een uitdrukking van macht.5 Het culturele 
kapitaal van iemand in de koloniale maatschappij, in combinatie 
met sociaal en economisch kapitaal, bepaalt diens sociale positie. 
Dit was aanvankelijk een uitsluitend koloniaal fenomeen, maar na 
1850 werd ook in Nederland de beperkte juridisch-politieke 
opvatting van burgerschap aangevallen en voorzien van een meer 
maatschappelijk-cultureel idioom. In het publieke debat werd 
burgerschap steeds vaker geformuleerd in termen van identificatie 
en plichten die men had naar de gemeenschap, de natie en naar het 
koloniale rijk dat door families uit de elite als Quarles van Ufford 
en Loudon naar Nederland was gebracht.6 Opvattingen over 
burgerschap in Nederland en de kolonie beïnvloedden elkaar.  

Centraal in dit (door de tijd heen aan verandering 
onderhevige) koloniale culturele burgerschap7 stond iemands 
culturele kapitaal: zijn identiteitsbesef, culturele kennis, 
geografische oriëntatie en verbondenheid met het land of rijk. Het 
bezit van linguïstisch (het al dan niet spreken van Nederlands) 
kapitaal versterkte dit cultureel kapitaal. Dit maakte of iemand als 
volwaardig lid van de koloniale samenleving tot de elite daarvan 
kon doordringen of niet. De elite scherpte de samenstelling van dit 
kapitaal dan ook continu aan – zoals zij bijvoorbeeld deed na 1900 
door steeds meer de nadruk te leggen op een blanke huidskleur – 
teneinde haar eigen bevoorrechte positie in de maatschappij te 
handhaven. Uitgaande van dit ‘sociaal-culturele’ burgerschap werd 
vervolgens na 1900 veelal gepleit voor de uitbreiding van het 



Conclusie                 
 

 296 

politiek burgerschap. Dat gebeurde onder meer door vrouwen met 
een koloniale achtergrond in Nederland. Nederlands burgerschap 
werd dan ook niet alleen binnen de natie vormgegeven, maar door 
netwerken en politieke sferen die zich konden uitstrekken over de 
hele wereld.8 Bovendien had het niet alleen sociaal-culturele, maar 
ook politieke consequenties.  

Elite 
Binnen de vier hier besproken families was de rol van hun culturele 
kapitaal allesbepalend voor hun sociale positie in zowel de 
koloniale als Nederlandse samenleving. Cultuur en macht, en 
daarmee klasse, zijn volgens Bourdieu nauw met elkaar verbonden. 
Hij stelt dat culturele smaak geen persoonlijke keuze is, maar een 
uiting van de klasse waartoe iemand behoort: ‘Differences in 
cultural capital mark the differences between the classes.’9 Hierdoor 
waren in de kolonie, bij uitstek een materiële wereld, materiële en 
immateriële cultuur ‘cultureel kapitaal’. Het ging dan om de 
opleiding die iemand genoten had, iemands culturele kennis van de 
kolonie en het moederland en zijn culturele oriëntatie. Het 
verworven geïncorporeerde cultureel kapitaal had volgens Bourdieu 
betrekking op het gedrag en de denkwijze van mensen. Het 
geobjectiveerde cultureel kapitaal betrof de voorwerpen die men om 
zich heen had verzameld. De samenstelling van dit zo waardevolle 
culturele kapitaal werd bepaald door iemands linguïstisch, sociaal 
(netwerken) en economisch kapitaal. De wijze waarop men zich 
representeerde en of het culturele kapitaal als symbolisch kapitaal, 
dus als prestigieus en legitiem werd beschouwd, was afhankelijk 
van de ‘habitus’, het denken en handelen in een bepaalde periode. 
Op deze manier ontstond een koloniale elite in Nederlands-Indië die 
binnen de aparte, maar elkaar beïnvloedende en met elkaar in 
verbinding staande ambtelijke, economische, militaire en culturele 
domeinen in de imperial space streed om sociaal, economisch en 
cultureel kapitaal dat, eenmaal door de buitenwereld erkend als 
symbolisch kapitaal, zou leiden tot macht, invloed en prestige. 
Hiermee konden de hier besproken families zich een 
vooraanstaande plek veroveren in de sociale orde.  

Deze koloniale elite was een door de tijd heen van 
samenstelling en grootte veranderende groep. De toestroom van 
nieuwe groepen uit Europa na met name de Bataafse Revolutie 
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(1794-1799) en de nationalisatie van de VOC in 1799, de komst van 
Engelsen tijdens het tussenbestuur van 1811 tot 1816 en vooral de 
aanzienlijke instroom van Europeanen na het verlaten van het 
Cultuurstelsel in 1870 zorgden daarvoor. De grote aantallen 
Europeanen na 1870 in de kolonie maakten ook dat de elite steeds 
meer de behoefte kreeg zich te onderscheiden en dus exclusiever 
werd; dit is terug te zien in de samenstelling van het culturele 
kapitaal. 

Het karakter van deze elite had, door de positie die zij innam 
en de manier waarop ze zich voegde in reeds bestaande elites, 
invloed op de vormgeving van de koloniale en Nederlandse (vooral 
elitaire) samenleving en identiteit. De fysieke en mentale scheiding 
tussen de elites in Nederland en in zijn koloniën was niet absoluut. 
Die kloof werd bovendien in de loop van de negentiende eeuw meer 
en meer overbrugd waardoor een Nederlandse imperiale identiteit, 
gedragen door de elite, tot stand kwam. De invloed van deze elites 
is veelal geabsorbeerd en geïnternaliseerd door de koloniale, 
nationaal-Nederlandse en Indonesische samenlevingen, maar is nog 
steeds aanwezig.  

De materiële erfenissen van de families Quarles van Ufford, 
Loudon, Delprat en Resink-Wilkens, de objecten, zijn de getuigen, 
het gevolg en de inzet van een ‘elitair’ Nederlands imperiaal 
verhaal, waarin de lokale bevolking van Nederlands-Indië en haar 
eigen geschiedenis slechts de bijrol vervulden of waarbij de 
voorwerpen moeten functioneren als symbolisch kapitaal in 
internationale relaties met de voormalige kolonie.10 

1850: Quarles van Ufford 
De koloniale geschiedenis van de Nederlandse adellijke familie 
Quarles van Ufford ontvouwde zich via de door hen verzamelde 
voorwerpen op een niet-hiërarchische manier. Privé en publiek 
liepen in deze objecten door elkaar heen en etnografische objecten 
werden net zo waardevol geacht als een volgekrabbeld 
notitieboekje. Om preciezer te zijn: hun voorwerpen, hun 
gematerialiseerde culturele kapitaal, verwezen naar hun 
geïncorporeerde culturele kapitaal – hun ‘habitus’, hun denken en 
gedrag in de samenleving – en naar het door hen verworven sociale 
en economische kapitaal in zowel de kolonie als Nederland. 
Voorwerpen als een toverhoorn, een Japanse prent en Balinees 
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textiel waren verbindingsstukken en netwerken in een grote 
geografische ruimte, imperial space, tussen families, vrienden, 
generaties en samenlevingen in diezelfde omgeving. Ze 
bestendigden die relaties ook door te blijven verwijzen naar het 
verhaal van het voorwerp, naar de schenkers en door andere 
persoonlijke verbindingen aan te gaan. De lotgevallen van deze 
niet-hiërarchische voorwerpen legden dan ook de ‘koloniale 
eigenheid’, het koloniale karakter, van de familie Quarles en andere 
koloniale families haarscherp bloot. De objecten in de familie 
verwezen naar (soms verborgen) sociale netwerken, cultureel bezit, 
financiën en andere geschiedenissen. Hierdoor kon een verhaal 
verteld worden over objecten als knooppunt van economisch, 
sociaal en cultureel kapitaal. 

Met de voormalige Britse arts William Dennison begint 
feitelijk de Indische geschiedenis van de familie Quarles van 
Ufford. Hij trouwde Anthonia Th. Mooyaart (1798-1852), de 
dochter van een prominente VOC-bestuurder wiens familie al 
geruime tijd in de Nederlandse Aziatische bezittingen woonde. 
Dankzij haar kreeg Dennison de beschikking over de connecties en 
de culturele bagage die in de Aziatische Nederlandse bezittingen 
van groot belang waren. Bovendien ging hij met dit huwelijk 
zichtbaar een verbinding aan met zijn nieuwe vaderland. Dit bewijs 
van loyaliteit versterkte hij nog door een Nederlandse staatslening 
te kopen waardoor hij geslagen werd tot ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 

Het huwelijk van William Dennisons dochter Ann Amelia 
(1825-1912) met de adellijke Joan Quarles van Ufford (1820-1899) 
betekende dat de familie Dennison, dankzij Williams door en in 
Indië verworven economisch kapitaal en sociale netwerken, 
doordrong tot de hoogste regionen van de Nederlandse 
samenleving. Een tamelijk nieuwe koloniale elite in Indië, namelijk 
de Engelse, sloot zich aan bij de Nederlandse nationale elite en trad 
zo toe tot de koloniale elite. Deze Engelse verbintenis, met 
Dennisons oriëntatie op Ceylon en Brits India, vergrootte 
tegelijkertijd de imperial space van de Nederlandse elite. Deze 
koloniale elite veranderde tussen 1800 en 1850 sterk, maar bestond 
buiten Batavia en vooral op het platteland nog grotendeels uit de 
oude Compagnieselite. Deze Engels-Nederlandse elite had meer dan 
de oude Compagnieselite zowel een op de kolonie als op Europa 
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gerichte oriëntatie. Vooral als het ging om cultureel kapitaal was 
Europa het uitgangspunt. Dit was overigens tevens ingegeven door 
het feit dat niemand uit deze elite een permanent verblijf in de 
kolonie voor ogen had: de kinderen werden voor hun opvoeding 
naar Europa gestuurd, verlof en pensioen werden in Nederland 
genoten en de betrekkingen met Nederland, in de vorm van contact 
met familieleden, werden goed onderhouden.  
 Henri, Joans broer, volgde hem na en begon, voortbouwend 
op zijn eigen sociale contacten uit zijn marinetijd en op die van zijn 
broer, eveneens een onderneming op Java. De derde broer, Willem, 
profiteerde in Nederland van de contacten en kennis van zijn broers 
en kon daarmee zijn ambtelijke carrière op het ministerie van 
Koloniën bespoedigen. Nederland en Indië (en een generatie 
Quarles van Ufford later ook West-Indië) waren in een continue 
dialoog verwikkeld door de objecten en brieven die hun weg over 
de oceaan vonden. De koloniale en Europese elites waren op deze 
manier onlosmakelijk met elkaar verbonden en door hun 
geografisch verspreide bestaan beïnvloedden ze elkaars 
wereldbeeld. Hun belevingswereld behelsde door hun regionale, 
continentale, transnationale en transimperiale affiniteiten alle 
gebieden binnen de Nederlandse invloedssfeer en was derhalve niet 
enkel gericht op Nederland. Hierdoor had ook in het algemeen de 
Nederlandse nationale adel een minder op de Nederlandse natie 
gerichte identiteit dan vaak gedacht, maar was die gevormd – 
zoals Susan Legêne al liet zien met de families Blomhoff en Van 
Breugel11 – in samenhang met het Nederlandse imperiale rijk. 

Die verbondenheid van Nederland en Indië werkte door tot 
in persoonlijke bemoeienissen. Status en macht werden bij 
negentiende-eeuwse adellijke families, zoals de familie Quarles van 
Ufford, gevormd op basis van afkomst. Familiecontinuïteit en 
controle op het gedrag van familieleden waren dan ook van groot 
belang om de eer van de familie hoog te houden en de status zeker 
te stellen. Familieleden in Nederland trachtten zelfs tot in Indië het 
gedrag van Henri Quarles van Ufford in de kolonie te beïnvloeden. 
Henri zelf waardeerde de lossere omgangsvormen in Indië, maar hij 
bleef tegelijkertijd zijn adellijke bagage met zich meedragen. Een 
breuk met zijn familieleden wenste hij niet, mede omdat hij nooit 
van plan was geweest voor altijd in Indië te blijven. Hij zou hen 
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voor zijn prestige, status en macht in Europa nog hard nodig 
hebben.  
 De meeste voorwerpen die door de verschillende leden van 
de familie zijn meegenomen uit de koloniën, zoals de maquette van 
de administrateurswoning en de Balinese schilderingen, bleven in 
deze periode binnen de familie. Voor de familie Quarles van Ufford 
waren het souvenirs en mnemoforen in de letterlijke zin van het 
woord: een voorwerp om te herinneren, om iets niet te vergeten – 
‘ter herinnering onzer reis’,12 zoals Willem Quarles van Ufford dat 
verwoordde. Historiciteit en de angst om te vergeten werden in de 
loop van de negentiende eeuw kenmerkend voor de burgerlijke 
cultuur. Zeker als mensen uit de negentiende eeuw, levend in een 
vreemd land als Nederlands-Indië, geconfronteerd werden met 
ingrijpende gebeurtenissen legden zij die vast in dagboeken, foto’s, 
brieven en voorwerpen.13 De objecten bij de familie Quarles 
fungeerden dan ook vooral als plaatsen van herinnering, als 
geheugensteuntjes die verwezen naar het door de familieleden 
beleefde verleden dat hun identiteit had bepaald. De objecten waren 
dan ook onderdeel van het cultureel geheugen van de familie: het 
familiegeheugen.  
 De objecten verwezen niet alleen naar het verleden en 
familierelaties, maar tevens naar de relaties die verzamelaars 
hadden met de bron van hun voorwerpen, meestal de lokale 
bevolking. De netwerken die ten grondslag lagen aan en gevestigd 
werden door voorwerpen zijn dan ook veel uitgebreider dan veelal 
gedacht. Veel voorwerpen, zoals de Balinese schilderijen en het 
Sumatraanse textiel, waren, zeker in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, vaak in de letterlijke zin van het woord trofeeën: 
geroofd van het slagveld en geplunderd uit de huizen van de 
gevluchte bevolking. Voorwerpen werden metonymia voor de 
slagen die werden geleverd en ondersteunden en versterkten het 
discours dat erover werd gevoerd in families en de natie. Dit 
discours en de collectiegeschiedenissen van de voorwerpen tonen 
ons hoe de lokale bevolking in de Europese mindset werd gezien, 
hoe Europeanen in de koloniale samenleving stonden en hoezeer 
oorlog in de koloniale maatschappij alomtegenwoordig was en 
daarmee ook in de verzamelde voorwerpen. Oorlog ‘zit’ niet alleen 
in objecten die overduidelijk verworven zijn in een gewelddadige 
context, zoals een speer of mes, maar ook in talloze andere, op het 
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oog neutrale, voorwerpen. Van de Sumatraanse toverhoorn, 
gevonden in een rivier bij een door de bewoners in allerijl ontvlucht 
dorp, tot en met het fotoalbum van John Loudon waarin behalve de 
foto’s van vrienden ook foto’s van koloniale gruwelijkheden waren 
geplakt – het zijn allemaal voorwerpen die zijn verworven in een 
gewelddadige context of die daaraan refereren, maar die dat geweld 
niet onmiddellijk tonen. Het verhaal dat de hier behandelde families 
vertelden met hun objecten was veelal politiek emotieloos, zonder 
belangstelling voor de lokale bevolking. Feitelijk diende het 
verzamelen een duidelijk sociaal-cultureel onderscheidend en 
legitimerend doel. Dit was ook deel van de koloniale eigenheid, de 
dagelijkse vanzelfsprekendheid van families uit de Europese 
koloniale elite. 

Eenmaal publiekelijk gemaakt werden de voorwerpen 
waardevol cultureel bezit dat getuigde van een verruimde horizon in 
een samenleving waarin de meeste mensen zich bewogen binnen 
een heel wat kleinere geografische ruimte.14 Kennis over de 
koloniën in Nederland was in deze periode schaars en werd 
derhalve gewaardeerd, door Nederlandse ambtenaren die draagvlak 
voor de koloniën wilden creëren en door velen die gefascineerd 
waren door het ‘exotische’. Kennis over de koloniën moest wel 
openbaar gemaakt worden. Door de schaarste daarvan konden 
koloniale voorwerpen en traktaten zelfs symbolisch kapitaal 
worden. Ergo: objecten die door deze oud-Indiëgangers werden 
meegenomen en teksten die werden geschreven konden leiden tot 
maatschappelijk prestige mits zij publiekelijk getoond werden.  

Directe maatschappelijke winst hoefde de familie Quarles, 
als Nederlandse adel met een reeds gevestigde status, niet 
onmiddellijk te halen uit hun cultureel en daaraan verbonden sociaal 
en economisch kapitaal. Dit gebeurde wel rond 1860, toen artikelen 
en boeken van Henri en Willem Quarles van Ufford over Indië 
verschenen en Willem na het overlijden van Henri besloot zijn 
cadeaus aan de etnografische afdeling van het Leidse 
Oudheidkundig Museum te schenken. Ook de zeelieden die 
waarschijnlijk aan Henri hun Japanse voorwerpen hadden verkocht, 
verhandelden die niet alleen om er geld mee te verdienen. Het was 
voor hen een simpele manier om in Europa maatschappelijk 
prestige te verwerven. De periode die leden van de familie Quarles 
in Indië doorbrachten, versterkte hun professionele carrières in 
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plaats van, zoals historica Taylor meende, ze te onderbreken: 
carrières in de kolonie konden de opmaat zijn naar hoge ambtelijke 
posten in Nederland.  

Ook op een andere manier droeg de familie Quarles van 
Ufford bij aan haar maatschappelijk prestige door invloed uit te 
oefenen op de geestelijke vormgeving van Nederland. De kolonie 
kreeg namelijk, zeker na 1850, een aanzienlijke invloed op het 
Nederlandse nationalisme. Indië werd vooral door zijn culturele 
uitingen onderdeel van het Nederlandse nationalisme en bracht het 
besef tot stand dat het Nederlandse koninkrijk de natiestaat mét zijn 
koloniën was. Deze gedachten werden vooral gedragen door de 
elites in beide landen en kwamen mede tot stand door de provincies, 
zoals Overijssel, waar in 1852 het eerste koloniale museum van 
Nederland werd gesticht,15 of Friesland waar in de Concertzaal van 
Sneek Multatuli in 1868 met veel succes voordroeg uit zijn 
toneelstuk Vorstenschool.16 De familie Quarles droeg daar als 
natiebouwers aan bij, via de plannen van Willem Quarles van 
Ufford voor een etnografisch museum en zijn schenking van 
Indische voorwerpen aan het museum in Leiden. Het kolonialisme 
werd zo een project van de Nederlandse (veelal transnationale) elite.  

 Van verzamelde souvenirs, door sociale relaties ingegeven 
en beïnvloed door grotere maatschappelijke bewegingen en 
contexten, transformeerden de voorwerpen van de familie Quarles 
halverwege de negentiende eeuw tot familie-erfstukken die als het 
gemusealiseerde verleden de identiteit en de sociale en culturele 
kwaliteiten van de familie weerspiegelden en beïnvloedden. Zij 
werden voor het eerst in 1870, maar pas in grotere aantallen rond 
195017 geopenbaard aan het grote publiek in musea en openbare 
archieven. Hiermee maakte de familie delen van hun bezit te gelde 
en werden zowel hun identiteit als hun hoge sociale status direct 
kenbaar voor iedereen met de ‘juiste’ culturele bagage.  

Door de transnationale ziens- en levenswijze van de familie 
werd de horizon voor latere generaties eveneens verbreed. Sinds 
Henri, Willem en Joan vonden generaties Quarles van Ufford het 
een plicht zich als nationale adel (immers, ‘noblesse oblige’) in te 
zetten voor de Nederlandse zaak. Tot 1945 deden zij dat met name 
in Nederlands-Indië.  
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1870: Loudon  
De geschiedenis van de familie Loudon volgt een vergelijkbaar en 
tegelijkertijd op verschillende punten afwijkend patroon. De Schot 
Alexander Loudon (1789-1839) kreeg in Indië net als William 
Dennison toegang tot de zo noodzakelijke koloniale netwerken en 
culturele bagage door in 1815 het zusje van zijn veelbelovende 
Nederlandse collega, koloniaal ambtenaar Frans Valck (1799-1842), 
te trouwen. Dankzij de sociale contacten van de familie Valck, die 
als lid van de elite van het nieuwe Bataafse regime in 1804 naar 
Indië kwam, wist Loudon binnen korte tijd naast veel Engelse 
vrienden tevens invloedrijke vrienden te maken binnen het 
Nederlandse koloniale bestuur dat het Engelse in 1816 opvolgde.  

In Batavia waren dit veelal in Nederland geboren vrienden 
uit de Nederlandse hogere burgerij met bestuursfuncties, die vlak 
voor of tijdens het Engelse tussenbewind naar Indië waren gekomen 
en met vrouwen waren gehuwd die van moederskant al 
generatieslang in Indië woonden. De machtspositie van de families 
uit de oude VOC-elite werd door de nieuwe regimes van het begin 
van de negentiende eeuw bedreigd, maar door de continuïteit in 
vrouwelijke lijn werd die, ondanks Daendels’ en later Raffles’ 
pogingen, in Bataviase kringen voor een aanzienlijk deel behouden. 
De politieke invloed van oude Indische families ging dan ook niet 
verloren, zoals De Jong stelt,18 maar ging door de vrouwelijke 
erfgenamen op in de nieuwe elite. Daardoor werd deze nieuwe 
regeringselite nog steeds beïnvloed door ‘oud’ sociaal en cultureel 
kapitaal, maar werd die ook, onder invloed van maatschappelijke 
opvattingen en de achtergrond van de mannelijke leden, enigszins 
aangepast. In veel literatuur wordt beschreven hoe in deze periode 
de ‘aanval’ werd geopend op de ‘gemengde cultuur’, maar 
waarschijnlijk was het meer een geleidelijke sociaal-culturele 
aanpassing als gevolg van de veranderende politiek-
maatschappelijke omstandigheden.  

Door de Europese achtergrond van de nieuwe elite rond 
1850 en de daarmee verbonden verwevenheid met hun eigen in 
Nederland woonachtige families, werd de culturele oriëntatie steeds 
Europeser. Deze identificatie werd steeds meer een voorwaarde om 
tot de elite te behoren: de zonen van Alexander Loudon sr. 
vertrokken allemaal voor scholing naar hun vaders vriend in 
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Zutphen. De juiste vrienden op de juiste plaats waren dan ook voor 
mensen die niet (zoals de familie Quarles van Ufford) van adel 
waren of die geen familie in Indië hadden, van groot belang. 

De netwerken, in nauwe wisselwerking met de juiste 
Europese opleiding, op Europa georiënteerde culturele voorliefde en 
het spreken van Nederlands, waren van grote invloed op het 
maatschappelijk succes van de zonen van Alexander Loudon. De 
objecten die de familie verzamelde geven inzicht in de mentaliteit, 
de maatschappelijke rol en het aanzien van de familie in de 
samenleving. Frans Valck, zwager van Alexander Loudon en 
grotendeels opvoeder van diens zonen, verzamelde antieke hindoe-
Javaanse beeldjes. Hij was, samen met vroege verzamelaars als De 
Eerens, Van der Capellen en Domis, een exponent van zijn tijd: er 
was een toenemende behoefte aan kennis over de Indische archipel 
gekomen met als doel efficiënter bestuur. Tegelijkertijd kwamen er 
– waarschijnlijk als gevolg van de Java-oorlog en een daardoor 
sterk verarmde Javaanse aristocratie – grote hoeveelheden hindoe-
Javanica op de markt, die de interesse van veel Europeanen 
aanwakkerden. Valcks financiën maakten het mogelijk de 
voorwerpen aan te kopen en lid te worden van het Bataviaasch 
Genootschap. Soms was economisch kapitaal een voorwaarde om 
de juiste netwerken en culturele bagage te vergaren waarmee sociale 
status en aanzien kon worden verworven. Door het verzamelen van 
souvenirs en trofeeën uit de Java-oorlog schreef men zichzelf een 
grote rol toe in een inmiddels nationalistisch gekleurd koloniaal 
conflict en verwierf zo aanzien.  

Valck en anderen onderscheidden zich nog op een andere 
manier. In zijn publicaties komt Valcks wereldbeeld naar voren: hij 
veroordeelde de moderne Javaan als wetenschappelijk en cultureel 
gezien achterlijk en onwetend. Daarnaast legde hij verbanden tussen 
de hindoe-Javaanse objecten in zijn collectie en voorwerpen uit 
India en de klassiek-Griekse wereld. Op deze manier eigende Valck 
zich die vreemde Aziatische cultuur en geschiedenis toe als 
onderdeel van de universele westerse geschiedenis.19 Door 
daarnaast de lokale bevolking niet als directe erfgenamen van die 
cultuur te beschouwen werd de onontwikkeldheid van die bevolking 
duidelijk gemaakt en kon de kundige Europeaan zichzelf legitiem 
als eigenlijke erfgenaam en beschermer van de lokale geschiedenis 
opwerpen.20 Hiermee werd niet alleen de hindoe-Javaanse, modern-
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Javaanse en Europese samenleving duidelijk cultureel en sociaal 
van elkaar gescheiden, maar werd tevens de koloniale overheersing 
gelegitimeerd. Het verzamelen of feitelijk plunderen van 
cultuurschatten tijdens een tuchtigingsoorlog kan dan ook gezien 
worden als het afdwingen van een dubbele overgave. Tegelijkertijd 
laten de vele trofeeën in de vier families van koloniale expedities en 
veldslagen, zoals een vlag uit Aceh uit het bezit van de familie 
Loudon, ons ook tevens zien hoezeer het Nederland ontbrak aan 
politieke macht in de archipel en hoe onzeker en wankel de 
koloniale staat eigenlijk was.21  

Net als bij de familie Quarles van Ufford zetten eerdere 
generaties Loudon door de specificiteit van de aan hun kinderen 
meegegeven culturele en sociale bagage de toon voor het 
nageslacht. Het economisch kapitaal dat hun koloniale 
investeringen opbracht, zorgde ook voor de continuïteit van 
generaties koloniale ‘carrières’. Het was een, zeker tot 1942, 
ononderbroken migratiecircuit van een interstitial elite: de elitaire 
netwerken en carrières in Indië werden nooit als minderwaardig 
beschouwd, maar juist als aanzien verhogend. De tweede generatie 
Loudon in Indië verstevigde haar positie in de koloniën door daar te 
trouwen met vrouwen uit de oudere, invloedrijke koloniale families 
die zij dankzij hun beschermheren hadden leren kennen. Dankzij het 
door hun vader gevestigde en door hun eigen huwelijken 
uitgebouwde netwerk wisten James, John en Alexander jr. Loudon 
indrukwekkende maatschappelijke carrières op te bouwen: James 
als gouverneur-generaal, broer John als medeoprichter van de 
Billiton Maatschappij en Alexander jr. als algemeen secretaris van 
het gouvernement. Voor James betekende die combinatie van 
vooral invloedrijke netwerken en de status van zijn sociale positie 
als gouverneur-generaal dat hij uiteindelijk officiële erkenning voor 
zijn diensten voor de kolonie en Nederland zou krijgen: in 1884 zou 
hij door de Nederlandse koning in de adelstand worden verheven. 
Koloniale carrières konden bij het patriciaat dus leiden tot een 
verheffing in de adel; de stelling van historicus Rob van der Laarse 
dat Indiëgangers slechts tot de welgestelde burgerij behoorden,22 is 
dan ook niet geheel juist. In de loop van de negentiende eeuw 
werden verschillende families die hun status en geld te danken 
hadden aan de kolonie, in de adelstand verheven.23 
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Zowel John als James verwierf in de samenleving van 
Nederland en Indië sociaal aanzien, onder meer door hun sociale 
positie en het daaraan verbonden kapitaal continu publiekelijk te 
onderstrepen door bijvoorbeeld net als de familie Quarles van 
Ufford hun collecties te exposeren en na hun dood te schenken aan 
instellingen als Bronbeek, het Rijksmuseum en het Bataviaasch 
Genootschap. Door verschillende familieleden werd welhaast 
bewust strategisch verzameld om hun loyaliteit aan de natie en het 
rijk tentoon te stellen. Op deze wijze vonden zij ook aansluiting bij 
hen die hetzelfde dachten en deden, en die hun collecties en 
achtergrond op waarde konden schatten. Zo was de bevestiging van 
hun positie een kwestie van tweerichtingsverkeer: demonstreren en 
accepteren. In Indië werden die gemeenschappelijke kaders vooral 
binnen het Bataviaasch Genootschap gevonden en in Nederland bij 
bijvoorbeeld het Koloniaal Instituut, opgericht in 1910, en de 
Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst, opgericht acht jaar 
later. Er bestond een nauwe relatie tussen collecties, netwerken, 
geld, culturele oriëntatie en opleiding. Sociale netwerken en invloed 
konden vergroot worden, mits men genoeg geld had om een 
abonnement van een genootschap te betalen of een (hetzij 
financiële, hetzij materiële) donatie aan museale instellingen te 
doen. Een zekere mate van exclusiviteit was het gevolg. De 
koloniale elite was dan ook vaak, net als in Nederland, zowel een 
culturele als politieke en sociale elite.  

Indië en Nederland werden beide onderdeel van het cultureel 
geheugen en daarmee van de identiteit van de familie Loudon. Het 
was een identiteitsbesef dat, net als bij de familie Quarles van 
Ufford, gericht was op het verleden. Meer echter dan bij de sterk in 
de top van de Nederlandse samenleving verankerde familie Quarles 
was het ook gericht op sociale stijging in de imperial space. 
Onbewust en bewust had de familie Loudon haar culturele kapitaal, 
waartoe de familievoorwerpen behoorden, gevormd door en met 
Indië, Nederland en Groot-Brittannië, in reactie op hun verleden en 
met doelen in het heden. De familie toonde daarmee haar identiteit 
die niet Nederlands of koloniaal was, maar ‘Europees-Indisch’. 
Tezamen met de juiste sociale contacten en financiën droegen deze 
specifieke culturele kwaliteiten bij aan de verwerving van sociale 
posities en daarmee sociale status. Religieuze en politieke 
voorkeuren speelden in Indië verder bijna geen rol en verzuiling 



Conclusie                 
 

 307 

vond in Indië derhalve niet plaats: verwantschap werd gecreëerd op 
basis van de samenstelling van het kapitaal. Indië was meer een 
rangensamenleving met een zekere mobiliteit dan een 
standensamenleving zoals Nederland dat tot circa 1880 was. Dat 
deze nieuwe koloniale elite in Indië kost\te wat kost een Europese 
identiteit wilde behouden, zoals De Jong beweerde,24 lijkt niet 
geheel waar te zijn. Deze identiteit had men al en kon men, dankzij 
het juiste sociaal, economisch en vooral cultureel kapitaal in de 
imperial space, in stand houden.  

Met de door hun objecten gereflecteerde identiteit gaven de 
leden van de familie Loudon uitdrukking aan hun verdiensten (hun 
inzet voor de kolonie) en loyaliteiten (Indië en Nederland) en 
verwoordden zij – als kinderen van een Engelse vader en 
Nederlandse moeder – hun burgerschap in termen van sociaal-
culturele loyaliteiten en verwantschap. Het was dus een cultureel 
burgerschap met politieke gevolgen waarmee zij (mede dankzij hun 
statusconforme streven naar een adellijke levensstijl) in Nederland 
opgingen in reeds bestaande elites. De anachronistische term 
‘Indische fortuinen’ voor de machtige economische elite uit Indië 
dekt dan ook geregeld de werkelijkheid niet. Veelal waren deze 
‘fortuinen’ verbonden met zowel Indië als Nederland en de daarin 
afzonderlijk bestaande groeperingen. De bezitters van deze 
‘fortuinen’ behoorden vaak net zo goed tot de politieke als tot de 
culturele of economische elite. De familie Loudon maakte deel uit 
van zowel de politieke en economische als de culturele elite, niet 
alleen omdat zij zich bezighield met zeer diverse sectoren, maar ook 
omdat de culturele elite rond 1900 in Nederland nog vooral bestond 
uit mensen afkomstig uit de politieke en economische elite. 

De koloniale elite waartoe de families Loudon en Quarles 
van Ufford rond het midden van de negentiende eeuw behoorden, is 
dan ook een elite die veel meer invloed uitoefende dan tot op heden 
werd gedacht. In 2007 concludeerden Bosma, Guisti-Rordero en 
Knight voor het eerst dat de invloed van de suikerbaronnen in 
Nederlands-Indië zich niet slechts beperkte tot de kolonie, maar 
zich ook uitstrekte tot in het moederland omdat generaties zich 
zowel in Nederland als in Indië (voor een tijd) vestigden.25 Mijns 
inziens gold die vérreikende invloed van koloniale families in zowel 
Nederland als Indië niet alleen voor suikerbaronnen. Ze betrof een 
gehele bovenlaag die zich zowel in Indië als in Nederland stevig 
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had verankerd door middel van familiebanden en zakelijke 
belangen. Hierdoor en door de manier waarop zij zich in het 
moederland profileerde, was deze ‘Europees-Indische’ elite in 
Nederland van invloed op de rond 1850 veranderende percepties 
over het koninkrijk. 

Een van die veranderingen was de opkomst van het 
Nederlandse nationalisme, gevoed door de koloniën, waarover 
hiervoor gesproken is. Objecten en andere cultuuruitingen uit de 
koloniën speelden in de handen van deze Indische elite een rol in dit 
veranderende nationaal zelfbewustzijn van Nederland mét Indië. 
Door middel van objecten wilde men de Nederlandse imperial space 
versterken en de koloniën ‘thuis’ brengen. In 1858 was het Hugh 
Loudon die samen met andere leden van die Indische elite pleitte 
voor een nationaal koloniaal museum vol etnografica. Deze 
ontwikkeling was feitelijk een vorm van cultureel nationalisme dat 
een grote rol zou blijven spelen in het politiek nationalisme van 
Nederland en waaraan, zoals we zagen, de koloniale elite met haar 
voorwerpen en kennis belangrijk bijdroeg. 

1890: Théodore Delprat 
Op het moment dat James Loudon in de zomer van 1871 met zijn 
vrouw Louise en hun zeven kinderen op de boot naar Indië stapte 
om de nieuwe gouverneur-generaal te worden, was de koloniale 
samenleving ingrijpend aan het veranderen en ‘moderniseren’. Dit 
leidde tot de komst van een groot aantal goed opgeleide 
Nederlanders naar de kolonie en dus tot een aanzienlijke vergroting 
van de hoeveelheid netwerken die de imperial space omvatte. Indië 
werd steeds meer beschouwd als integraal onderdeel van het 
Nederlandse koninkrijk. 

De nieuwkomers waren vooral jongemannen uit de hogere 
burgerij uit het westen van Nederland die nog nooit in de koloniën 
waren geweest, zoals de aristocratische Théodore Delprat (1851-
1932). De historicus Bank en letterkundige Van Buuren 
concluderen uit die ontwikkeling dat in Indië een Europese 
bourgeoisie in opkomst was, die het ‘bestaan van de kolonist een 
ander, burgerlijk aanzien zou geven.’26 Mensen als Delprat zouden 
de kolonie inderdaad in een nieuwe fase van haar bestaan brengen. 
Zij verbreedden de Europese koloniale bovenlaag aanzienlijk met 
hoog opgeleiden uit de Nederlandse hogere burgerij en brachten de 
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‘moderniteit’ naar de kolonie. Maar niet alleen de bovenlaag werd 
verbreed: door de grote toestroom van Europeanen naar de kolonie 
ontstond een brede Europese middenlaag die Indië daarvoor nooit 
had gekend. De koloniale samenleving werd tijdens Delprats tijd in 
Indië hierdoor niet alleen steeds hiërarchischer, maar ook steeds 
Europeser. Deze grotere maatschappelijke ontwikkelingen hadden 
invloed op de redenen waarom Delprat verzamelde. 

Théodore Delprat vertrok in 1878 naar Indië zonder zich 
daar te kunnen verlaten op een uitgebreid familienetwerk, maar met 
de culturele waarden en normen van zijn familieachtergrond 
waardoor hij wenste te trouwen met een meisje van zijn stand. De 
tijden waren veranderd: onder invloed van het groeiende aantal 
Europeanen in de kolonie werden Europese superioriteitsgedachten 
en burgerlijke idealen als gecontroleerde seksualiteit, zelfbeheersing 
en discipline steeds prominenter.27 ‘Europeesheid’ en de door de 
elite uitgedragen moderniteit werden van steeds groter belang 
geacht. Daarmee werd ook de band met Europa, de personificatie 
van moderniteit en beschaving, belangrijker. Dit alles werd 
versterkt door de behoefte de Europese overheersing van de kolonie 
te rechtvaardigen en in stand te houden, met als gevolg dat niet-
Europese elementen ongewenst werden. Huidskleur was in deze 
periode, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet van 
doorslaggevend belang.28 Wel zou het in de loop van de twintigste 
eeuw een steeds grotere rol spelen in de in- en 
uitsluitingsmechanismen; het begrip ‘ras’ werd toen voor het eerst 
letterlijk en figuurlijk ingekleurd en voorzien van biologische en 
overerfelijke kenmerken. 

In de koloniale samenleving ging het vooral om de 
identificatie van mensen met de Europese cultuur en de mate waarin 
zij hun loyaliteit ten aanzien van Nederland tot uitdrukking 
brachten. De band met Nederland, waarmee loyaliteit getoond werd, 
kon dankzij de toegenomen communicatie bovendien gemakkelijker 
en sneller onderhouden worden. Door de intensivering van het 
contact met Europa en de komst van grote groepen Europeanen naar 
de kolonie werden emancipatiegedachten zoals die op het Europese 
vasteland waren ontstaan, geïmporteerd in de kolonie. Ook in 
Nederlands-Indië ontstond het geloof dat de westerse moderniteit 
heilig was en dat de Nederlandse staat het de lokale bevolking van 
de kolonie verplicht was – net zoals de Nederlandse natie het haar 
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eigen armere bevolking verplicht was – haar naar westers voorbeeld 
sociaal en economisch te ontwikkelen. Deze zogenaamde Ethische 
Politiek was in 1901 een politiek feit. Delprat liep echter, zoals veel 
anderen, met zijn opvattingen over het cultureel verzamelen voor op 
het politieke beleid. 

In dezelfde periode raakten in Europa de ‘primitieve’ en 
exotische kunsten zeer in trek. Ze boden een uitvlucht uit de zich 
snel ontwikkelende, industriële en individualistische samenleving 
met haar massaproductie en beantwoordden aan de hang naar het 
eenvoudige, traditionele handwerk. Onder invloed van het 
historisch bewustzijn groeide tegelijkertijd de angst voor het 
verdwijnen van cultuur, kunst en erfgoed. Niet alleen de adel, maar 
ook mensen uit de hogere burgerij zoals Delprat voelden zich 
verplicht bij te dragen aan de maatschappij door de kunsten te 
behoeden voor verval en daarmee meteen de lokale bevolking in 
Nederlands-Indië te verheffen.29 

Tijdens Delprats verblijf in Indië vond op grote schaal 
uitbreiding van het koloniale gezag plaats, veelal (zoals historica 
Locher-Scholten stelde) onder het mom van verspreiding van 
beschaving en vooruitgang. De Europese elite in zowel Nederland 
als Indië zag de imperialistische expedities als vertoon van 
Nederlands macht en glorie en als brenger van beschaving en 
moderniteit in de buitengewesten. De talloze door Nederlanders 
verzamelde relicten uit deze veldslagen, veelal later geschonken aan 
Nederlandse musea, en de manier waarop de elite zich letterlijk 
verbond met de objecten en erover sprak, getuigen hiervan. 

 De koloniën en het imperialisme zoals dat tot uiting kwam 
bij onder meer de Lombok-expeditie, speelden een grote rol in de 
creatie van een Nederlands natiebesef. De expedities en veldslagen 
brachten gevoelens van eenheid en identificatie onder de bevolking 
in Nederland en Indië teweeg. De tijdens die expedities en uit angst 
voor het verdwijnen van culturen verzamelde objecten werden 
zowel in Nederland als in Indië gepresenteerd om de Nederlandse 
macht en goedheid tentoon te stellen, terwijl ze tegelijkertijd 
informatiebronnen voor efficiënter bestuur waren. Om met de 
woorden van antropoloog Cohn te spreken: ‘Knowledge was what 
colonialism was all about.’30 Het ethisch imperialisme stimuleerde 
de gevoelens van verbondenheid tussen kolonie en moederland 
sterk. 
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Delprat was een exponent van dit op cultuur geïnspireerde 
imperialisme en nationalisme; zijn carrière en de door hem 
verzamelde voorwerpen reflecteren dit. Zo bezat Delprat 
voorwerpen en foto’s uit de Aceh-oorlog en de Lombok-expeditie 
zonder daar zelf ooit bij te zijn geweest, maar kon hij zich door 
middel van zijn voorwerpen bij het Bataviaasch Genootschap en in 
Nederland wel als ‘insider’ en kenner van de archipel presenteren. 
Hij verzamelde letterlijk en figuurlijk de kolonie bijeen, zijn eigen 
rol daarin onderstrepend en het koloniaal geweld dat daarmee 
gepaard ging verbloemend onder het mom van beschaving en 
kunstnijverheid. Ook op deze wijze zette Delprat zich als goed 
burger in voor de koloniale en Nederlandse samenleving. Meer nog 
dan de families Quarles van Ufford en Loudon etaleerde Théodore 
Delprat op grote schaal in Nederland zijn Indische ervaring. Hij 
deelde zijn koloniale kennis door het geven van lezingen, het 
tentoonstellen van zijn verzamelingen en het schenken van 
voorwerpen aan musea. Hiermee probeerde hij het draagvlak voor 
het kolonialisme en imperialisme in Nederland te vergroten. Het 
was zijn manier om zijn inzet in de kolonie te benadrukken en daar 
maatschappelijk aanzien en prestige mee te behalen. Théodore 
Delprat maakte talloze foto’s van de spoorwegen die hij aanlegde en 
stuurde die naar familie en vrienden in Holland om zijn bijdrage aan 
de ontwikkeling van de kolonie als brenger van de moderne tijd te 
onderstrepen. Tegelijkertijd bracht hij met de foto’s, sarongs en 
tijgervellen de kolonie naar het moederland. Immers, ‘iemand die 
uit de Oost terugkomt, behoort pakjes bij zich te hebben.’31 Door 
het uitwisselen van foto’s, brieven en geschenken konden families 
participeren in elkaars ervaringen en intimiteit. Er werd een 
gemeenschap gecreëerd die weliswaar geografisch verdeeld was, 
maar toch één was.32 Dit alles ondersteunde bovendien de cohesie 
van de familie.33 

De laat negentiende-eeuwse westerse angst voor het 
verdwijnen van de inheemse kunsten en het verzamelen om die te 
behouden, werden door Delprat ook gebruikt om relaties in de 
gehele imperial space te onderhouden en uit te bouwen. Het 
versterken van de eigen positie binnen netwerken was vooral nodig, 
omdat de Europese samenleving in Indië zo gegroeid was en de 
netwerken waaruit de imperial space bestond exponentieel mee 
ontwikkeld waren. Jezelf onderscheiden in de netwerken waarin je 
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participeerde, werd steeds belangrijker. Het in Indië verworven 
culturele en sociale kapitaal zette Delprat in Nederland in en 
verstevigde zo zijn sociale netwerken. Hij profileerde dit sociale 
kapitaal toen hij zijn voorwerpen schonk aan het Koloniaal Instituut 
of in bruikleen gaf bij tentoonstellingen, en wanneer hij lezingen 
hield. Via hun schenkingen versterkten verzamelaars de imperial 
space van het Nederlandse koninkrijk door die letterlijk zichtbaar te 
maken voor het grote publiek in Nederland en een plek te geven in 
het moederland. Indië kwam in de vorm van personen, voorwerpen 
en ideeën letterlijk en figuurlijk thuis in het moederland. 

Dankzij de sterke economische groei zoals die aan het eind 
van de negentiende eeuw in zowel Nederland als Indië plaatsvond, 
had Delprat als spoorwegbouwer en ondernemer een aanzienlijke 
sociale status en aanzien kunnen opbouwen. Deze koloniale sociale 
positie, met de daarbij behorende netwerken, vestigde zijn naam in 
Nederland ook buiten de expliciet koloniale knooppunten, zoals uit 
zijn lidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad blijkt. Delprat 
en IJzerman kunnen gezien worden als bezitters van ‘Indische 
fortuinen’, maar waren zoveel meer. Delprat stamde uit een oude, 
voorname familie en behoorde niet alleen tot de economische, maar 
ook tot de culturele en politieke elite. Ook IJzerman kreeg politieke 
functies. Binnen de netwerken van de Indische culturele elite kwam 
men ook veel mensen uit de oude, gevestigde stadselites tegen. 
Vooral bij genootschappen als Artis en later bij de Vereeniging van 
Vrienden der Aziatische Kunst mengden oude en nieuwe stadselites 
zich, in tegenstelling tot wat historica Boudien de Vries meende, 
wel degelijk. Overigens werden deze twee verenigingen weliswaar 
gedomineerd door Amsterdammers, maar waren ze niet enkel 
voorbehouden aan de elite uit Amsterdam.34 Hieruit ziet men dan 
ook de creatie van een nationale elite tot stand komen. 

Koloniale netwerken concentreerden zich natuurlijk ook in 
de al genoemde uitgesproken ‘koloniale’ knooppunten, zoals het 
Koloniaal Instituut. Het was niet zonder reden dat Delprat nu juist 
zijn collecties aan dit instituut in Amsterdam verkocht: zo 
benadrukte hij zijn sociale positie en daarmee prestige in de 
Nederlandse samenleving. Zijn netwerken bepaalden ook de 
levensloop van Théodores zoon Paul (1882-1956): deze profiteerde 
van de sociale contacten van zijn vader toen ook hij besloot in Indië 
carrière te gaan maken. Zijn identiteit was, hoewel hij grotendeels 
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in Nederland opgroeide, sterk door de kolonie beïnvloed en ook hij 
koos voor een ‘interstitial life’. 

‘De man heeft zijn werkzaamheden, de vrouw haar 
huishouden,’ schreef Théodore Delprat aan zijn broer in Nederland 
vlak voor de eeuwwisseling.35 In de periode van Delprats verblijf in 
Indië trokken voor het eerst tientallen vrouwen naar de Nederlandse 
kolonie. De meesten kwamen uit de Nederlandse hogere burgerij en 
bezaten derhalve daarbij behorende normen en waarden die invloed 
hadden op de manier waarop zij in Indië zich in de samenleving 
positioneerden.36 Voor hen was het ideaalbeeld bijvoorbeeld een 
huishouden waarin zij als vrouw de taak hadden het aanzien en de 
reputatie van de familie uit te dragen. In de kolonie werden ze 
geconfronteerd met het gegeven dat het huishouden een zeer 
openbare aangelegenheid was. Deze openbaarheid had als gevolg 
dat vrouwen thuis sociaal en cultureel kapitaal vergaarden dat 
vervolgens bij hen of bij anderen thuis werd benut om prestige, 
sociale status en aanzien te behalen. In het huishouden ging het dus 
ook om onderscheid en verwantschap, wie in- en wie buitengesloten 
werden binnen de Europese koloniale samenleving. Hoe hoger men 
kwam op de maatschappelijke ladder, hoe meer scheidslijnen er in 
stand gehouden en getrokken moesten worden. 

Aan de opbouw van sociale netwerken kon thuis gewerkt 
worden door visite en logés te ontvangen. Tevens konden sociaal 
kapitaal en het daaraan verbonden aanzien verkregen worden door 
de manier waarop de vrouw des huizes omging met de bediendes 
(of zij hen ‘opvoedde’ in de lijn van de Ethische Politiek en tegelijk 
genoeg afstand bewaarde). En dan waren er de voorwerpen die de 
vrouw in huis had en die moesten getuigen van de Europeesheid 
van de bewoners, de verwantschap tussen vrouwen onderling 
(bijvoorbeeld het dragen van batik door Europese vrouwen in een 
bepaalde periode) en de inzet van vrouwen voor de ontwikkeling 
van de lokale bevolking. Dit zowel in Indië als in Nederland door 
de hogere burgerij gedragen beschavingsoffensief verschafte 
vrouwen uit de Europese bovenlaag een motief om in kolonie en 
moederland naar buiten te treden, zoals op de tentoonstellingen van 
1898 en 1913 gebeurde. De vrouwen in de families Quarles, 
Loudon en Delprat profileerden zich rond 1900 op hun koloniale 
ervaringen door middel van hun Aziatische en West-Indische 
schilderijen, tekeningen en handwerken. Op basis van hun inzet 
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voor de Nederlandse en koloniale maatschappij en hun getoonde 
loyaliteit eisten zij het politieke burgerschap op.37 Deze vrouwen 
hadden dankzij het invloedrijke koloniale huishouden en hun rol 
daarin sociale en politieke invloed.38 

1920: Anna Resink-Wilkens 
Na 1900 werd de koloniale samenleving in Indië nog hiërarchischer. 
De verwantschap met Nederland en de mate van Europeesheid 
werden steeds belangrijker. Anna Resink-Wilkens (1880-1945), 
geboren in een familie die al generaties lang in Indië leefde, liet 
zien dat een bepaalde samenstelling van netwerken en culturele 
bagage in Indië, in combinatie met voldoende financiële middelen, 
van groter belang was dan huidskleur. Ras was onderdeel van dit 
cultureel kapitaal, omdat het meer een sociaal-culturele constructie 
dan een huidskleur was. Zelfs in de loop van de twintigste eeuw, als 
‘kleur’ van steeds groter belang wordt, bleven iemands sociaal-
culturele kwaliteiten doorslaggevend voor maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Het gematerialiseerd en geïncorporeerd cultureel kapitaal 
van Anna Resink-Wilkens was bijzonder van samenstelling. 
Dankzij haar familieachtergrond was zij volledig vertrouwd met de 
Javaanse wereld en waardeerde zij de hoge Javaanse kunsten. 
Tegelijk was zij goed bekend met de Europese hoge kunst. Anna 
Resink-Wilkens behoorde tot die beperkte elite in Indië en 
Nederland op wie, aldus historicus De Jong,39 de Indische 
mengcultuur zoals die tijdens het fin de siècle ontstond, grote 
invloed had. Die mengcultuur was een ‘moderne’, nieuwe cultuur 
waarin oude Indonesische (met name Javaanse en Balinese) 
cultuuruitingen, vermengd met Nederlandse en Europese invloeden, 
overheersten. Idealen als de moderniteit, de vooruitgang, sociaal-
economische verheffing van de bevolking en creatie van een nieuwe 
koloniale maatschappij, zoals mensen als Delprat die naar de 
kolonie hadden gebracht, kwamen bij Anna Resink-Wilkens tot 
volle bloei. De cultuur en objecten die de elite omringden, speelden 
een grote rol in dat proces en waren daar tegelijkertijd een uiting 
van. Het idee dat schrijfster Maria Dermoût (1888-1962) 
geïnspireerd raakte door een beeldje uit de verzameling van Anna 
Resink-Wilkens en door die inspiratie een oude Javaanse vertelling 
herschreef, past daar volledig in. Voortbordurend op oude stijlen en 
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kunstuitingen werd nu totaal nieuwe kunst gecreëerd, kunst die niet 
eerder had bestaan, zoals de moderne Balinese schilderkunst. Via 
personen uit de elite zou deze mengcultuur onmerkbaar doordringen 
tot de Nederlandse en Indonesische samenleving en cultuur: wie 
begrijpt nu nog dat de vrouwenfiguren op een schilderij als ‘De drie 
bruiden’40 van Jan Toorop (1858-1928) beïnvloed zijn door wajang 
golek-figuren?41 
 Verzamelen werd in het twintigste-eeuwse Indië met zijn 
steeds hiërarchischer wordende samenleving meer en meer een in- 
en uitsluitingsmechanisme, waarmee de koloniale elite haar plaats 
wilde bepalen, haar culturele kapitaal vergaren en identiteit 
(her)definiëren. Objecten creëerden sociale grenzen, zowel binnen 
de Europese samenleving als tussen de Europese en lokale 
bevolking, zoals wij zagen aan de uitspraak van bestuursambtenaar 
Damsté in de inleiding. Damsté observeerde dat rond 1900 
verschillende vermogende Europese dames in de grote steden, 
onder wie ook Maria Dermoût samen met kunsthistorica Jeanne de 
Loos-Haaxman, Compagniesmeubilair en antiek porselein 
begonnen te verzamelen omdat dat de mode was. Als vrouwen 
konden zij zich echter niet in de kampong en de benedenstad van 
Batavia vertonen. Wie chic was, verzamelde maar liet de lokale 
bevolking de objecten verwerven. Zo waren deze Europese dames 
sterk afhankelijk van tussenpersonen, zogenaamde langganans, die 
de begeerde objecten voor de vrouwen opspoorden en ze bij hen aan 
huis brachten.42 Verzamelen schiep derhalve op veel manieren 
onderscheid. 

Door de manier waarop Anna Resink-Wilkens bewust en 
onbewust haar sociale relaties op basis van cultuur en culturele 
voorwerpen thuis creëerde en onderhield, onderscheidde zij zich in 
de samenleving en onderstreepte zij haar verwantschap met de 
Europese culturele elite. Bij haar thuis gaf zij net als de andere 
vrouwen in de kolonie de geschikte netwerken vorm, waarmee zij 
haar identiteit, aanzien en status bepaalde. Zo ontving zij thuis 
Europese gasten en woonden vanaf de jaren 1920 tot de inval van 
de Japanners in de eerste maanden van 1942 jonge Javaanse 
kroonprinsen uit het hof van de sultan van Yogyakarta bij haar in. 

Hoewel ‘verindischen’ volgens Locher-Scholten in de jaren 
1920 geen grote zorg meer zou zijn,43 was het dat voor de familie 
Resink-Wilkens wel. In alles cultiveerde, onderhield en 
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bekrachtigde de familie haar Europese identiteit. ‘Verindischen’ 
was uit den boze. Dit sloot niet uit dat Anna Resink-Wilkens zich 
vereenzelvigde met de hoogstaande Javaanse cultuur. Zij 
verzilverde ook haar thuis gecreëerde kapitaal: net als de rest van de 
Europese elite zette Anna Resink zich in voor de samenleving en 
publiceerde zij daarover en over haar kunst in tijdschriften in zowel 
Indië als Nederland. Ze bezocht Europa en schonk aan Nederlandse 
musea kunsthistorisch gezien unieke voorwerpen uit haar collectie. 
Zo kon zij haar netwerken versterken door nadruk te leggen op de 
band met Nederland en op haar plaats in het netwerk. Dit lukte 
wonderwel: haar in Europa geboren en getogen kennissen traden 
Anna tegemoet op basis van verwantschap. 

Daarentegen benaderde zij de Javaanse handwerksters en 
ambachtslui die haar collectie weefsels, batiks en manden kwamen 
bewonderen, op basis van onderscheid. Hen leidde zij rond door de 
collectie met het doel hen iets te leren, hen in de trant van de 
Ethische Politiek te ‘verheffen’. Kortom, door middel van haar 
netwerken, collecties, culturele oriëntatie en maatschappelijke inzet 
toonde Anna Resink-Wilkens haar verwantschap met de Europese 
culturele elite en onderscheidde zij zich van het ‘onwetende’ 
Javaanse volk. Op deze wijze verwierf zij een hoge plaats op de 
maatschappelijke ladder en werd zij niet alleen juridisch, maar ook 
cultureel en sociaal beschouwd als ‘Europees’.44 

Tijdens Anna Resinks leven ging de kolonie een nieuwe fase 
in haar geschiedenis in. Terwijl in de jaren 1920 overal in de 
Indische archipel de lokale en Europese elites door angst en 
repressie uit elkaar groeiden, vonden die van Yogyakarta elkaar op 
basis van cultuur. Zij deelden zelfs een min of meer politiek 
streven: Indonesië als ‘dominion’ van Nederland. De mengcultuur 
die aan de basis stond van dit streven, zou invloed hebben op de 
identiteit van de Nederlandse en toekomstige Indonesische 
natiestaat. Jonge Indonesische nationalisten raakten door inter-
Aziatische netwerken van progressieve lokale elites, door 
onderlinge contacten en door het platform dat ruimdenkende 
Europese vrijmetselaars, cultuurhistorici en archeologen hen boden, 
onder de invloed van ideeën over zelfbeschikking en een culturele 
Javaanse identiteit. Het Javaanse zelfbewustzijn dat het politieke 
Indonesische nationalisme zou gaan voeden, werd gecreëerd in 
Yogyakarta, in een culturele dialoog tussen Europeanen als het 
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echtpaar Resink-Wilkens en de Javaanse adel en op basis van 
westerse ideeën. Dit vond plaats op een moment dat de Europese en 
Javaanse samenlevingen elders in de archipel uit elkaar groeiden. 
Het cultureel nationalisme zoals dat gedragen werd door de elites 
van deze mengcultuur, zou uiteindelijk leiden tot het vroege 
Indonesische nationalisme. 

Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië in 
1945 door Soekarno en de daaropvolgende – weliswaar na vier 
lange jaren – erkenning door Nederland maakten echter nog geen 
einde aan de inzet van het culturele kapitaal.45 Talloze Europeanen 
als Thom (1902-1971) en Han Resink (1911-1997), de oudste en 
jongste zoon van Anna Resink-Wilkens, wilden in het nieuwe 
Indonesië blijven, omdat zij daar geboren en opgegroeid waren en 
dat als hun vaderland beschouwden. Zij zetten hun op de imperial 
space gerichte ‘interstitial lives’, zoals zij die voor de oorlog hadden 
geleid, voort. De mengcultuur waarin Thom Resink jr. was 
opgegroeid en waar sommige van de door hem geschonken objecten 
een uiting van waren, zou invloed uitoefenen op de manier waarop 
kunstminnend Nederland naar Aziatische voorwerpen ging kijken. 
Aziatische ‘kunst’ kwam voor het eerst in Nederland te bestaan. Zo 
kon etnografisch verzamelen, ingegeven door allerlei redenen, altijd 
kunsthistorische consequenties hebben. 

Ondanks de erkenning van de Indonesische 
onafhankelijkheid door Nederland in 1949 had Nederland de 
neiging met de voormalige kolonie nog zo lang mogelijk op de oude 
voet door te gaan. Zo trachtte de Nederlandse politiek nog jarenlang 
financieel-economische invloed te houden in Indonesië.46 
Halverwege de jaren vijftig merkte Thom persoonlijk dat zijn in 
wezen koloniale levensstijl definitief verleden tijd was: in 1957 en 
1958 werden alle Nederlandse bedrijven genationaliseerd en werden 
de nog aanwezige Nederlanders in Indonesië gemaand om naar 
Nederland te vertrekken. Ontwikkelingshulp volgde de financieel-
economische relatie van Nederland met Indië op: Indonesië werd 
vanaf 1949 de belangrijkste ontvanger van Nederlandse 
ontwikkelingshulp. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 
families als de familie Quarles van Ufford die zich eerder 
oriënteerden op de kolonie, zich later bezighielden met 
ontwikkelingshulp en diplomatieke dienst.. 
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Zij die ervoor kozen in Indonesië te blijven, zoals Thoms 
broer Han Resink, vielen buiten de samenleving: niet blank, maar 
ook niet Indonesisch.47 In Nederland bleef de oude kolonie nog 
lange tijd voortbestaan in de harten en geesten van mensen. Voor 
grote groepen mensen had Indië aanzienlijke invloed gehad op hun 
identiteit en geschiedenis en was die niet zomaar uit te wissen. 
Vooral na 1945 kwamen er nog tallozen, circa 330.000, uit Indië 
naar Nederland. Hieronder waren velen die tijdens de koloniale tijd 
nooit de oversteek naar Nederland zouden hebben gemaakt: 
Euraziatische Nederlanders die niet het economische, culturele en 
sociale kapitaal bezaten om naar het ‘moederland’ af te reizen (die 
zich nooit sterk hadden georiënteerd op Europa en niet of 
nauwelijks familie in Nederland hadden), maar die dit vanwege de 
gewijzigde politieke omstandigheden na de onafhankelijkheid wel 
deden.48 De specifieke samenstelling van het culturele kapitaal van 
de koloniale elite bleef dan ook na de onafhankelijkheid in zowel 
Nederland als Indië nog geruime tijd van invloed en bepaalde de 
snelheid en het succes van integratie in Nederland. Thom Resink 
bijvoorbeeld, die al voor opleiding en verlof in Nederland was 
geweest, integreerde vrijwel onmiddellijk en geruisloos in de 
Nederlandse samenleving. 

Alle ontwikkelingen in de kolonie hadden invloed op 
Nederland vanwege het feit dat politieke en sociale veranderingen 
altijd werden gedragen door de koloniale elite die in nauw contact 
stond met de elite in Nederland. De materiële neerslag van dit 
koloniale en postkoloniale verleden werd en wordt thuis bewaard 
bij de families van Indiëgangers of bij de instellingen die het 
erfgoed van de koloniën beheren, zoals het voormalig Koloniaal 
Museum in Amsterdam (tussen 1945 en 1950 Indisch Museum 
geheten, daarna Tropenmuseum), het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde in Leiden (nu Museum Volkenkunde) en het 
Ethnografisch Museum (nu Museum Nusantara) in het Prinsenhof 
in Delft dat sinds 1911 de collecties van de voormalige opleiding tot 
Indisch ambtenaar beheert. Na de dekolonisatie verdween dit 
erfgoed grotendeels uit het openbare leven en was het alleen thuis 
nog van betekenis. 

Heden ten dage speelt de huidige generatie een rol bij het 
openbaar maken van het koloniale erfgoed van hun families en 
daarmee van hun koloniale geschiedenis: nog steeds schenken 
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mensen voorwerpen uit de collecties van hun ouders, grootouders 
en overgrootouders en blijven zij de herinnering aan het koloniale 
verleden levend houden. De afstand in tijd en emotie die men 
inmiddels heeft tot de onafhankelijkheid van de voormalige kolonie 
en de minder moeizame en rationelere benadering van deze kwestie, 
maken dat mensen makkelijker overgaan tot het openbaren van hun 
koloniale familiegeschiedenis. Tegelijkertijd werd door die 
musealisering van voorwerpen het voormalige koloniale rijk zelf 
definitief een museumstuk.49 

Een laatste woord 
Met de conclusie dat het koloniale rijk zelf, dat gedurende een groot 
deel van de negentiende en twintigste eeuw op talloze mensen van 
invloed is geweest en nog steeds is, met de daaruit afkomstige 
voorwerpen nu definitief een museumstuk is geworden, is het tijd 
voor laatste woorden. 

Een Japanse prent, Compagniesmeubels en Sumatraanse 
weefsels brachten ons naar de schepen, uitgestrekte ondernemingen 
en plantages, stille eilanden en diverse genootschappen. De objecten 
breidden het uitzicht op de geografische reikwijdte van de levens 
van deze verzamelaars uit en bepaalden hun netwerken: van de 
bekende Europese steden tot aan de verre onbekende havensteden 
van de Indische archipel en Nederlands bezittingen in de West, 
versterkten verzamelaars de imperial space. In die plaatsen en 
binnen die netwerken van de imperial space vond door mensen 
verwerving van Bourdieus cultureel, economisch en sociaal kapitaal 
plaats. Verzamelen werd een manier om zowel kapitaal te 
verwerven als je ermee te onderscheiden, om jezelf opnieuw uit te 
vinden, je te identificeren en te positioneren in een samenleving en 
de brede imperial space. Het was een manier om netwerken te 
vestigen en te onderhouden. Sommige verbindingen bleven 
doorwerken, zoals bijvoorbeeld de ‘collectie Loudon’ die in het 
Rijksmuseum nog steeds met naam en toenaam zo genoemd 
wordt.50 

Deze manier won aan het eind van de negentiende eeuw aan 
importantie, toen de netwerken steeds talrijker en grofmaziger 
werden, hetgeen invloed had op de betekenistoekenning van 
verzamelaars aan voorwerpen uit de koloniën. Dit verzamelen 
verwoordde en (her)bevestigde een sociaal-culturele identiteit van 
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een groep mensen. In Nederland onderscheidden zij zich van het 
merendeel van de oud-Indiëgangers door hun specifieke sociaal-
culturele bagage (‘zo klein,’ noemde Han Resink de culturele en 
sociale oriëntatie van andere oud-Indiëgangers in Den Haag) en 
verbonden zij zich veelal met de in de Nederlandse steden 
gevestigde elite. Eén ‘Indische’ cultuur in Nederland bestaat dan 
ook niet: er is meer dan één Indische cultuur waartussen geen 
duidelijke raciale scheiding kan worden gemaakt, maar eerder een 
scheiding in de samenstelling van economisch, sociaal en cultureel 
kapitaal.51 Door de transculturele en transnationale bewegingen van 
de hier beschreven Indische elite en haar functies in zowel de 
koloniale samenleving als in die van het moederland, oefende deze 
elite invloed uit op het sociaal-culturele gezicht van de bovenlaag 
van de Nederlandse maatschappij. 

Het was dan ook geen elite bij wie een sterk onderscheid 
tussen ‘hier’ en ‘daar’ werd gemaakt. Het was een ‘interstitial’ elite 
die zich overal, en tegelijkertijd nergens, thuis voelde. Het 
beïnvloedde, tot op de dag van vandaag, hun identiteitsbesef. De 
door hen verzamelde objecten, bewaard en gekoesterd in 
familiebezit en in Nederlandse en Indonesische musea, getuigden 
hier niet alleen van, maar stuurden dit vormingsproces ook.  

Wat dat betreft leest niet alleen dit boek, maar ook diens 
conclusies zich als een batik met parang sawat-motief: de koloniale 
elite karakteriseerde zich net als de batik met een ogenschijnlijk 
eclectische voorstelling van ingewikkelde patronen die echter bij 
nadere beschouwing niet alleen ook op zichzelf stonden, maar 
tegelijkertijd tevens innig met elkaar verbonden waren en 
samenhingen. En net als dat bij een batik twee in motief zeer van 
elkaar verschillende onderdelen (de badan en kepala van een batik) 
één vormen, zo vormden voor deze elite Nederland en Nederlands-
Indië en hun samenlevingen een geheel. Het was dan ook, om Maria 
Dermoût te citeren, een ‘wonderlijk samenweefsel van een bepaalde 
tijd, een land, de mensen die erbij hoorden, landschappen, dieren, 
dingen, gebeurtenissen, verhalen er doorheen gevlochten.’51 




