
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Koloniale collecties, Nederlands aanzien: de Europese elite van Nederlands-
Indië belicht door haar verzamelingen, 1811-1957

Drieënhuizen, C.A.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Drieënhuizen, C. A. (2012). Koloniale collecties, Nederlands aanzien: de Europese elite van
Nederlands-Indië belicht door haar verzamelingen, 1811-1957. [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/koloniale-collecties-nederlands-aanzien-de-europese-elite-van-nederlandsindie-belicht-door-haar-verzamelingen-18111957(09e8b7ab-55fb-4c56-8101-7c28cae56ee0).html


Samenvatting                
 

 321 

Samenvatting  
 
In dit proefschrift heb ik inzicht gegeven in de vestiging en 
ontwikkeling van de koloniale elite van Nederlands-Indië tussen 
1811 en 1957. Deze elite werd gewoonlijk gezien als een 
homogene, blanke gemeenschap in de kolonie. In Nederland werd 
de ‘koloniale elite’ vooral beschouwd als een economische elite (zie 
daarvoor bijvoorbeeld de werken van Baudet & Fennema, 
Kuitenbrouwer, Schijf en Taselaar) die apart stond van de nationale 
elite. Wat dat betreft is de Nederlandse elite in de historiografie 
altijd bezien vanuit een nationaal oogpunt. De koloniale herkomst 
van deze nationale elite of de verbindingen die zij met de 
Nederlandse koloniën waren aangegaan werden niet gezien of 
beschouwd als uitzonderingen op de regel.  

Door de kolonie en het moederland in een analytisch 
raamwerk te plaatsen dat historicus Cooper de ‘imperial space’ 
noemde en me te richten op de voorwerpen waarmee deze elite zich 
omringde en het verzamelen daarvan, was ik in staat deze elite (zijn 
samenstelling, burgerschap, identiteit, verwantschapsgevoelens en 
relatie tot de Nederlandse elite) vanuit een nieuw perspectief te 
bezien. Juist en alleen door een dergelijke kwalitatieve benadering 
kwamen sociale fenomenen aan het licht die anders verborgen 
waren gebleven. 
 
Voorwerpen zijn waardevol als historische bronnen, omdat de 
betekenis die mensen er aan toeschrijven in de loop der tijd steeds 
opnieuw verandert. De verzamelingen van deze elite hebben dan 
ook een geheel eigen betekenis en identiteit die onder invloed van 
persoonlijke, historische en politieke omstandigheden tot stand zijn 
gekomen. Objecten leggen de manier bloot waarop de elite zijn 
identiteit construeerde: de voorwerpen tonen ook het geweld in de 
koloniale samenleving, de ongelijke machtsverhoudingen, de reizen 
en ontmoetingen. Door de ‘sociale biografie’ van dergelijke 
objecten te achterhalen zien we hoe verzamelen in de kolonie 
verschillende doelen diende: het was een manier om jezelf te 
profileren, een eigen persoonlijkheid te construeren en je te 
onderscheiden van anderen. Door verzamelen was het mogelijk de 
juiste samenstelling van het ‘cultureel kapitaal’ van Pierre Bourdieu 
te vergaren en in stand te houden. Verzamelen kan dan ook gezien 
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worden als een sociaal in- en uitsluitingsmechanisme. De 
levensloop van deze objecten en de interactie die plaatsvond tussen 
mensen en deze objecten onthullen het karakter en de ontwikkeling 
van de koloniale elite.  
 
De families die in dit proefschrift centraal stonden (de families 
Quarles van Ufford, Loudon, Delprat en Resink-Wilkens) waren 
afkomstig uit dominante sectoren van de kolonie (namelijk de 
economische sector en de overheid). Alle families zouden 
opgenomen worden in de koloniale elite en vervolgens zo ook in de 
nationale elite, omdat beide elites nauw met elkaar verweven waren. 
De families waren bovendien allemaal bezig met verzamelen dat 
verschillende sociale doelen diende.  
 In de adellijke familie Quarles van Ufford fungeerden de 
verzamelde objecten vooral als een manier om een positief 
familieverleden te creëren. Bij de familie Loudon speelden 
verzamelingen een vergelijkbare rol, maar werden zij sterker dan bij 
de familie Quarles gebruikt om een specifiek sociaal aanzien en 
status in het heden en de toekomst te verkrijgen. De familie 
benadrukte haar inzet en verdiensten in de kolonie als ‘empire 
builders’ en haar loyaliteit ten aanzien van de natiestaat. Dit was 
nodig daar de familie van oorsprong Brits was. Desalniettemin zou 
de familie Loudon binnen één generatie tot de koloniale elite en 
binnen twee generaties tot de nationale Nederlandse elite behoren. 
Dit was vooral mogelijk dankzij hun in de kolonie verworven 
cultureel en daaraan verbonden economisch en sociaal kapitaal. 
Hun openbaar gemaakte familievoorwerpen en kunstcollecties 
zouden de positie van de familie Loudon in zowel de Nederlandse 
als koloniale samenleving blijven benadrukken.  
 Na 1870 kwamen meer mensen dan tevoren vanuit Europa 
naar Nederlands-Indië. Dit resulteerde erin dat de koloniale 
samenleving hiërarchischer werd dan ze tevoren was geweest. 
Contact met Europa werd steeds belangrijker voor het verwerven 
van het juiste cultureel kapitaal: alle families die hier besproken 
zijn, zijn dan ook families die continu, generaties lang, reisden 
tussen Nederland en zijn koloniën in de Oost en de West. Onder 
invloed van de Ethische Politiek, waarin getracht werd de lokale 
bevolking van de kolonie sociaal-economisch te verheffen, en 
Europese kunstbewegingen die belangstelling hadden gekregen 
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voor ‘authentieke’ en ambachtelijke kunstnijverheid, begonnen 
Europeanen zich in Nederlands-Indië in te zetten voor het behoud 
van de lokale kunstnijverheid en de verheffing van de bevolking. 
Het verzamelen van voorwerpen en het maken van foto’s van deze 
nu bedreigde culturen werd een van de vele in- en 
uitsluitingsmechanismen in de kolonie. Théodore Delprat gebruikte 
deze verzamelpraktijken en zijn beroep als koloniaal ingenieur om 
zijn sociale inspanningen voor de kolonie te onderstrepen. In 
Nederland zou dit culturele kapitaal, in combinatie met zijn sociaal 
kapitaal van in Indië opgebouwde netwerken, hem doen stijgen op 
de maatschappelijke ladder. 
 ‘Thuis’ in de kolonie werd het merendeel van Bourdieu’s 
cultureel, en daaraan verbonden sociaal en economisch, kapitaal 
verworven. Vrouwen waren daarvoor voornamelijk 
verantwoordelijk. Met Anna Resink-Wilkens werd haarscherp 
aangetoond dat de juiste samenstelling van cultureel kapitaal thuis 
verworven kon worden door het hebben van een Europese 
levensstijl en het zich beijveren voor het behoud van de 
‘traditionele’ kunstnijverheid en verbetering van de sociaal-
economische toestand van de lokale bevolking. Anna Resink 
verwierf zoveel cultureel kapitaal dat zij, ondanks haar afkomst als 
Euraziatische, tot de koloniale elite zou gaan behoren. Door de 
manier waarop zij de lokale Javaanse vrouwen tegemoet trad, 
plaatste zij zichzelf buiten hen en binnen de groep van Europese 
dames uit de elite.  
 Rond 1900 waren als gevolg van de groeiende Europese 
gemeenschap de in- en uitsluitingsmechanismen steeds duidelijker 
en belangrijker geworden. Hoewel huidskleur een steeds grotere rol 
begon te spelen, was het nog steeds niet van doorslaggevend belang 
in iemands positie en aanzien. Ras en huidskleur bleven vooral een 
moeizame en vooral zeer veranderlijke sociaal-culturele constructie 
die binnen de juridisch Europese categorie gebaseerd was op de 
juiste samenstelling van cultureel kapitaal. Hoe meer van dat 
kapitaal, hoe ‘Europeser’ men, getuige Anna Resink-Wilkens, werd. 
Deze sociale status moest echter wel continu bevochten worden: in 
dat licht moeten haar pogingen gezien worden om haar kinderen in 
uitingen van hoge Europese en Javaanse cultuur op te voeden.  
 Deze Javaans-Europese cultuur werd in Yogyakarta door 
vooraanstaande Europeanen en Javanen gedeeld en zou uiteindelijk 
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in de jaren veertig van de twintigste eeuw politieke consequenties 
hebben. In deze culturele omgeving was een dialoog mogelijk 
tussen Europeanen en Javanen uit de koloniale en Javaanse elite die 
mede aan de basis stond van het Indonesisch 
onafhankelijkheidsstreven en bovendien van invloed was op de 
Indonesische identiteit kort na de onafhankelijkheid in 1945. 
Terwijl op de meeste plekken in de Nederlands-Indische archipel in 
de jaren twintig en dertig de Europese en lokale elites uit elkaar 
groeiden, kwamen die in Yogyakarta bijeen in een gezamenlijk 
streven.  
 Verzamelen was een manier om jezelf te onderscheiden in 
zowel de Europese koloniale als de Nederlandse samenleving. Aan 
het eind van de negentiende eeuw werd dit verzamelen, door het 
groeiend aantal sociale en geografische netwerken, steeds 
belangrijker. Verzamelen was een manier om tot de koloniale elite 
door te dringen. Het verschafte mensen een manier om met behulp 
van sociaal (zoals familie en vrienden) en economisch kapitaal het 
juiste cultureel kapitaal (een band met Nederland, het spreken van 
Nederlands, het volgen van een Nederlandse opleiding etc.) te 
vergaren. Dit kapitaal definieerde mensen hun sociaal-culturele 
identiteit. Het onderscheidde hen van anderen, maar verschafte hen 
door het transnationale en transculturele karakter van die identiteit 
ook toegang tot de nationale elite van Nederland. Daar kon deze 
koloniale elite geruisloos opgaan in de nationale elite of er voor 
kiezen zichzelf te profileren als een koloniale elite. Ongeacht waar 
ook voor gekozen werd: de koloniale elite was sterk verweven met 
de nationale elite en oefende een grote sociaal-culturele en politieke 
invloed uit op de Nederlandse samenleving en identiteit. De door 
deze families verzamelde objecten, nu meestal opgeborgen in 
familiearchieven en musea, onthullen deze afkomst, ontwikkelingen 
en kenmerken van een transnationale elite in de Nederlandse 
imperial space. 




