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Dankwoord 
 
Een dankwoord schrijven is een hachelijke onderneming. De kans 
mensen te vergeten of niet te noemen en daarbij onbedoeld hen te 
kwetsen is groot. Liever had ik het dan ook helemaal gelaten, maar 
bij een proefschrift als deze, dat bestaat bij de gratie van families 
die bereid waren hun verleden te willen prijsgeven, is dat 
onmogelijk. Mijn dank gaat dan ook vooral uit naar die families die 
zo genereus waren hun verleden met mij te willen delen, die 
letterlijk bereid waren de hutkoffers van hun (over)grootouders te 
openen en persoonlijke herinneringen met mij te willen delen. Het 
was een voorrecht en bovenal een oprecht genoegen.  

Veel dank familie Delprat/Kool voor jullie gastvrijheid en 
openheid. Jullie fascinerende familiegeschiedenis stond aan de 
oorsprong van mijn proefschrift. In het bijzonder wil ik Heleen 
Pronk en Maartien Delprat bedanken die mij regelmatig aan hun 
keukentafel zetten met de talloze brieven die Théodore Delprat aan 
zijn broer Constant en anderen, zoals aan Van Heutsz, in Holland 
schreef. Heleen heeft mij ook bijzonder veel werk uit handen 
genomen door zelf de archiefstukken door te nemen en in te 
scannen. Altijd was ze bereid mee te denken. Mijn dank is werkelijk 
waar heel groot! En veel dank de heer Jaap Kool, die immer bereid 
was de hutkoffer van Théodore Delprat letterlijk voor mij te openen 
en tijdens de zaterdagmiddagen dat ik brief na brief uit de kist 
haalde zalige taartjes en goede wijn serveerde. Het leven van een 
promovenda kan soms heerlijk zijn. Veel dank ook mevrouw en 
mijnheer Resink in Oisterwijk die mij op een koude, winterse dag 
met een taartje bij hen thuis ontvingen, herinneringen ophalend aan 
het leven van Anna en Thom Resink. Bijzonder hoe zo tachtig jaar 
overbrugd werden en mevrouw Resink-Wilkens door verhalen 
levend werd. Veel dank, mevrouw Janneke Ament, voor het 
onbeschrijfelijke vertrouwen dat je in me had. Toen ik allang de 
hoop had opgeheven meer persoonlijke voorwerpen te vinden van 
Anna Resink-Wilkens dienden zich, op de valreep, toch nog deze 
prachtige, persoonlijke foto’s, krantenknipsels en brieven zich aan. 
Het was een geschenk uit de hemel. Veel dank, de heer Pier 
Terwen, voor de gastvrijheid mij bij je thuis te willen ontvangen en 
het blauwe KLM koffertje van Thom Resink voor me te openen. 
Het geschenk dat je me gaf bij mijn afscheid koester ik. Dank ook, 
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mevrouw Brakel en Heringa. Zonder uw deskundigheid en kennis 
had ik nooit zoveel van Anna Resink-Wilkens geweten en begrepen 
als ik nu deed. Tot slot, maar eigenlijk was het het begin: veel dank, 
de heer Bert Paasman, die mij bij mijn eerste voortgangsgesprek 
wees op de bijzondere familie Resink-Wilkens. Zonder zijn 
aanbeveling had ik nooit kennis gemaakt met die bijzondere, 
intrigerende familie Resink-Wilkens en de prachtige gedichten van 
Han Resink. Zonder hem was ik waarschijnlijk ook nooit in Putten 
beland: bedankt voor de heerlijke uren daar. Het leek een vakantie. 
Dat Nederland zo mooi kan zijn!  

Bedankt, de heer Robert Quarles van Ufford en de heer 
Aarnout Loudon voor de telefoongesprekken en de aanbevelingen 
aan het begin van mijn onderzoek. Het was een voorrecht met u te 
mogen spreken. Ook dank ik al die mensen uit ‘koloniale’ families 
die uiteindelijk niet als ‘hoofdpersoon’ in dit boek terecht zijn 
gekomen, maar die me hielpen het boek richting te geven en 
bewezen dat de levens van de hoofdpersonen geen 
uitzonderingsgevallen waren: Gerben en Piet Creutzberg en 
mevrouw Cisca van den Borg-Meurer (haar grootouders waren C.J. 
Vattier Kraane (1864-1954) en F.J. Daendels (1871-1950)). 

Mijn dankbaarheid gaat tevens uit naar al die 
museumspecialisten en archiefmedewerkers die mij steeds met veel 
geduld hebben geholpen: veel dank Anouk Mansfeld, Steven Vink, 
Rob Jongmans, Janneke van Dijk, Pim Westerkamp en Yvonne 
Teffer van het KIT / Tropenmuseum en veel dank Francine 
Brinkgreve en Dorus Kop Jansen van Museum Volkenkunde in 
Leiden. Veel dank ook al die medewerkers van het Fries Museum in 
Leeuwarden, Museum Nusantara in Delft en het Haags 
Gemeentemuseum voor het succesvol graven naar informatie van 
decennia terug. Zonder hen zou dit boek niet geschreven kunnen 
hebben. Dank ook mevrouw Heidi Hinzler en mevrouw Pauline 
Lunsingh Scheurleer. Jullie fenomenale kennis is ontzagwekkend en 
ik ben dankbaar voor jullie bereidheid mij te helpen.  

Ik wil de ‘SBS’-groep (en dan met name Marieke 
Bloembergen, Martijn Eickhoff, Henk Schulte Nordholt, Peter 
Romijn en Tular Sudarmadi) bedanken voor hun bereidheid mij te 
incorporeren in hun onderzoeksgroep. Ik heb zowel persoonlijk als 
professioneel geweldig geprofiteerd van jullie kennis en feedback in 
zowel Nederland als Indonesië. Susan Legêne, je was een promotor 
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waar een promovendus van droomt. Je betrokkenheid en toewijding 
waren ongelooflijk. Na iedere afspraak liep ik geïnspireerd en 
enthousiast je kamer, eerst bij het Tropenmuseum en later bij de 
VU, weer uit,. Heel, heel veel dank voor de afgelopen jaren.  Pim 
den Boer, veel dank voor de vrijheid die je me gaf bij het verrichten 
van mijn onderzoek en het vertrouwen dat je in me stelde. 

Lieve collegaatjes aan de UvA, Ammeke, Annemiek, 
Camille, Claartje, Durkje, Matthijs, Roumiana en Tamara, wat had 
ik zonder jullie de afgelopen jaren gemoeten? Paranimfjes Fenneke 
en Sadiah, jullie zijn fijne reisgenoten, inspirerende collega’s en 
gezellige vriendinnen. Gertjan, je hield me altijd met beide benen 
op de grond. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken. Van mijn 
moeder heb ik de liefde voor boeken meegekregen en van mijn 
vader de liefde voor geschiedenis: hij was degene die bij ieder 
hoofdstuk mee dacht en ervoor waakte dat ik niet al te grote 
‘taalflaters’ sloeg. Wat een vrije tijd zal hij nu krijgen…  
  
 




