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Cavalerie van het KNIL. In zijn artikel ‘Een koloniaal leven’ beschrijft Gerard Hoogendijk onder andere de
ervaringen van enkele KNIL-militairen, waaronder die van ritmeester Henk van Jeveren.

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Indië tussen Vecht en Eem
Bent u weleens de pisang geweest en hebt u toen amok gemaakt? Liep u vervolgens te piekeren omdat
u aan het bakkeleien was geslagen? Of voelt u zich altijd senang, zelfs zonder klamboe in de rimboe
(wat natuurlijk niet pienter is)?
Dit nummer van TVE gaat over ‘Sporen van Indië’ tussen Vecht en Eem. Sporen van Indië zijn
(zoals hierboven blijkt) in onze taal te vinden, maar ook in (de namen van) onze huizen, onze straatnamen, onze literatuur, ons eten. Vaak veel meer sporen dan waar we ons bewust van zijn.
Anders dan u van mij gewend bent bespreek ik hier niet verder de inhoud van dit nummer. Daarvoor kunt u terecht in het eerste artikel, dat van Annette Koenders.
Intussen wens ik u wel Bersenang-senang! (Veel plezier) met dit nummer.
Hans Mous

Voor de inhoudsopgave zie de achterzijde van de omslag.
Afbeelding omslag: ‘Tuk-tuk’ die gebruikt wordt bij de winkelreclames van Conimex.
©TVE 2018.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties
volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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Tussen Vecht en Eem en Nederlands-Indië
Indische sporen en herinneringen in deze regio
Annette Koenders
Sporen van de wederzijdse invloeden tussen Nederland en het voormalige NederlandsIndië gaan terug tot het einde van de zestiende eeuw. De sporen zijn uiteenlopend
van karakter: landgoederen en buitenplaatsen die ontwikkeld werden met het in de
Oost verdiende geld, aan Nederlands-Indië herinnerende namen van villa’s en straten,
resultaten van het werk van inwoners en architecten, getuigenissen en verhalen die
ons een beeld geven van Nederlands-Indië. Aan het begin van de twintigste eeuw werd
het mogelijk sneller contact te maken met de Nederlanders in den vreemde over zee.
Vanuit Huizen werd via de zendmasten draadloze verbinding gelegd. De Wereldomroep
legde vanuit Hilversum, het Nederlandse centrum van radio en televisie, live contact
met Nederlands-Indië. De relatie met Indië is in verscheidene vormen tot uitdrukking
gebracht en in stand gebleven, ook na de soevereiniteitsoverdracht in 1949, het resultaat
van de onafhankelijkheidsstrijd 1946-1949. Een rijke geschiedenis gaat achter de sporen
schuil.
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht die op het gebied van
handel en bestuur zaken deed. De bemanning
van de schepen die uitvoeren naar Oost-Indië,
kwam ook uit het Gooi, zoals Ineke de Ronde
aantoont in haar artikel. Als gevolg van de vorming van de Bataafse republiek werd de VOC
in 1800 opgeheven.

Amsterdamse handelaren
Aan het begin van de zeventiende eeuw was
het gebied tussen Vecht en Eem een landelijke,
agrarische omgeving met een traditionele bevolking. Het natuurlijke en aangename gebied
lag vlakbij Amsterdam en was goed bereikbaar
via land en de trekvaarten bij ’s-Graveland en
Naarden. De aanwezigheid van bos, heide,
bouwlanden en de Zuiderzee lokte Amsterdammers die het gemaakt hadden en rijkdom
hadden vergaard. Er was voldoende ruimte en
de lucht was schoon en gezond. De gronden
waren goedkoop en bevatten materialen die in
de grote stad gewild waren, zoals zand voor
de aanleg van de stadsgrachten. Gefortuneerde

Amsterdammers stichtten landgoederen te
midden van landerijen en boerenerven van de
plaatselijke bevolking, die vaak wantrouwend
tegen de buitenstaanders aan keken. Een landgoed is een groot terrein met een boerderij of
jachthuis dat redelijk zelfvoorzienend is. Er
werd groente verbouwd en er werden fruit, exotische bomen en planten geteeld, deels om te
verhandelen. Zanderijbedrijven brachten veel
op. In het begin kwam de eigenaar af en toe
logeren en jagen, kennissen bezoeken en genieten van de omgeving. Lieden uit dezelfde
sociale klasse ontmoetten elkaar en er werd
menig huwelijk gesloten tussen de families. In
de achttiende eeuw bouwden de eigenaren buitenplaatsen op hun landgoed, een villa voor zomerverblijf met een fraai aangelegde tuin. Deze
werden vervolgens ook permanent bewoond.
In ’s-Graveland noemden de eigenaren hun
buitenplaats Bantam.
De relatie tussen Nederland en Indië was
aan het begin van de achttiende eeuw al twee
eeuwen op handel gebaseerd. De families investeerden in hun landgoed of buitenplaats
waarmee zij geld verdienden en zich konden
onderscheiden van hun collega’s, met wie ze
echter ook een sociale kring vormden. De im-
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Johannes Petrus van Rossum omstreeks 1853.
Olieverfschilderij door A. Brouwer (Stichting
J.P. van Rossum, collectie).

pact van hun komst moet groot zijn geweest
op de bevolking. De traditionele samenleving
werd geconfronteerd met nieuwelingen die
hun ervaringen hadden opgedaan in verre
landen en rijkdom hadden vergaard met het
verhandelen van nieuwe producten. Nieuwe,
exotische flora en fauna werd geïntroduceerd.
De vertrouwde landerijen kwamen in bezit van
vreemden en kregen een ander gebruik. De
omgeving veranderde met nieuwe architectuur
en tuinaanleg. Aan de andere kant bracht dit
ook werkgelegenheid. De eigenaren hadden de
ervaring van de inwoners nodig.

Inspiratie uit den vreemde op de
lustwarande
Baarn werd vanaf het begin van de zeventiende
eeuw een centrum van landgoedontwikkeling.
Wil Hordijk vertelt ons over de mannen met
Indisch kapitaal en hun kapitale landhuizen.
Gerrit Bicker (1554-1604), een van de oprichters van de VOC, stichtte landgoed De Eult,
nu het Baarnsche bos. Dit vormde het begin
van de macht en invloed van een groeiende
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groep personen zowel in de handel met Oosten West-Indië als in het bestuur van Holland
en het Huis van Oranje-Nassau. Het jachtslot
uit 1650, later verbouwd en bekend als paleis
Soestdijk, staat symbool voor de vele verwijzingen naar Indië in Baarn die van de zeventiende
tot in de twintigste eeuw tot stand kwamen.
Zelfs de Chinese villa’s Peking en Canton uit
het laatste decennium van de achttiende eeuw
zijn verbonden met de door handel met verre
oorden schatrijk geworden (familieleden van)
opdrachtgevers. In dit geval door de handel
met China, die sinds 1728 via de VOC verliep.
Johannes Petrus van Rossum (1778-1856)
was een Amsterdamse suikerhandelaar die
geregeld de buitenplaats Valkeveen in Naarden bezocht. Daaruit kwam een huwelijk tot
stand tussen Van Rossum en de dochter van
de eigenaar. In 1810 kocht Van Rossum een
eerste stukje bosgrond in de buurt. Op de
gronden van de lustwarande van Naarden en
Huizen startte hij ook een suikerfabriek, een
tabaksplantage en een zandafgravingsbedrijf.
Niemand heeft een zo uitgebreid aaneengeschakeld gebied in bezit gehad. De namen van
de landgoederen en buitens luiden nog steeds
Oud en Nieuw Valkeveen, Zandbergen, Berghuis,
en Flevorama.
De Hoorneboeg is een oude berg, de laatste
verhoging van de Utrechtse heuvelrug vóór
Hilversum. Een ideale plaats voor de jacht en
de stichting van een buitenplaats. Halverwege
de negentiende eeuw erfde Eduard Moormann
(1807-1888) dit buiten. Hij had in 1840 in Indië het handelshuis E. Moormann & Co. opgericht, bezat vele plantages en handelde in suiker, koffie en rubber. Toen hij in 1842 uit Indië
terugkeerde, ging hij in Baarn wonen in villa
Peking. De geïsoleerde ligging van de Hoorneboeg trok hem niet aan en hij zou er zelf niet
gaan wonen.
De vernieuwing van de landgoederen en
buitenplaatsen ging tot ver in de negentiende
eeuw door. Op de kaart (p. 142) is in het gebied
tussen Vecht en Eem goed de aaneenschakeling van groene buitens te zien.
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De beeldbepalende villa Palaboean is helaas gesloopt.
(Foto Hilversum.clubs.nl).

Villa’s, hun namen en h
 erkomst van
opdrachtgevers en bewoners
De banden met Indië van opdrachtgevers en
bewoners van villa’s zijn niet altijd in de namen
terug te vinden. De rijkdom, in Indië vergaard,
heeft mede gezorgd voor de ontwikkeling van
de omgeving en de waardevolle architectuur.
Na de aanleg van de spoorlijn van Amsterdam
op Amersfoort en Utrecht in 1874 nam de bouw
van monumentale villa’s voor permanente bewoning een grote vlucht. Architecten ontwierpen graag voor de nieuwe inwoners, want zij
hadden geld te besteden en de architecten
mochten hun kunnen laten zien. In deze periode ontstaan de villaparken. Planters, administrateurs van de Deli-Maatschappij, gouvernementsambtenaren uit Batavia, verlofgangers,
de achtergronden van de nieuwe inwoners waren talrijk. Deze bewoners, die in de koloniën
een brede, interessante levenservaring hadden opgedaan, waren van harte welkom. Men
zag deze avontuurlijke en rijke wereldreizigers
graag, omdat zij geld, werkgelegenheid en een
wereldse ontwikkeling meebrachten.1 In de sociale en bestuurlijke kringen droegen zij ook hun
steentje bij, bijvoorbeeld als gemeenteraadslid
of als bestuurslid van de schutterijvereniging,
een belangwekkende sociale kring in die tijd. De
aanloop van welgestelden zette zich voort in het
eerste kwart van de twintigste eeuw.2
Namen van villa’s die men tegen komt, zijn

onder meer Kesawan, Medan,
Padang en Java. Hans Mous
leidt de foto’s van villa’s met
Indische namen in. Er lijkt geen
direct verband tussen het Indische verleden van de opdrachtgever en de stijl van de villa,
ze werden in uiteenlopende
(gangbare) stijlen gebouwd.
B.R.C. Bouricius, directeur
van de Bataafse Palembang
Maatschappij op Zuid-Sumatra, liet duidelijk blijken waar
zijn fortuin vandaan kwam,
toen hij de beeldbepalende villa
Palaboean (veilige haven) in 1878 in Hilversum
liet bouwen.
In 1879 kwam handelaar Christiaan van Lennep (1828-1908) vanuit Oost-Indië naar Hilversum, waar hij de villa Lindenheuvel aankocht.
Hij bemoeide zich direct met de politiek als gemeenteraadslid en wethouder. Villa Henriëtte,
ontworpen door de architecten A.L. en J.G. van
Gendt, uit 1898 aan de Schuttersweg in Hilversum werd in 1915 door de nieuwe eigenaar Roemah Oedjong (Maleis voor hoekhuis) genoemd.
Lang niet alle mensen die met Indië te maken hadden, gaven hun huizen een ‘Indische’
naam. In Bussum streken in het Prins Hendrikpark ruim twintig mensen neer die in Indië hadden gewerkt tussen 1865 en 1957. De
achtergronden van deze personen, zoals geschetst door Gerard Hoogendijk, geven een
kijk op het leven in Indië in de loop der tijd.

Filantropische ambities
De situatie van de arbeiders en slaven in Indië
was vaak slecht. Enkele ondernemers die hun
fortuin daar hadden gemaakt, zetten zich in
voor betere omstandigheden daar, anderen besteedden geld aan goede doelen in Nederland.
Voor arbeiders uit de tapijtfabriek in Baarn liet
Scherenberg vanaf 1802 woonwijken aanleggen,
waarvan de straten namen uit het verre Oosten
kregen zoals Sumatrastraat en Borneostraat.
Peter Wilhelm Janssen, mede-oprichter van de
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De monumentale villa ‘Henriëtte’ werd in 1915 Roemah
Oedjong genoemd (foto L. Schulman Hilversum in kaarten).

Deli-Maatschappij in 1869, schonk met gulle
hand voor sociaal zwakken en minderbedeelden in Amsterdam, Oost-Friesland en Drenthe
(zie het artikel van Wil Hordijk). In 1890 nam de
familie Schültze haar intrek in de villa op ’s-Gravelandseweg 65 in Hilversum. Pieter Hendrik
George Schültze was in 1855 geboren in Banda.3
In 1894 richtte hij mede een NV op met als doel
het oprichten van scholen ter opvoeding en onderwijs. In 1898 kocht deze NV de Trompschool,
een internaat voor jongens. De ouders van de
leerlingen kwamen uit het hele land, maar ook
van overzee uit Nederlands-Indië.4

Indische buurten
In het begin van de twintigste eeuw kregen bij
de uitbreiding van de gemeenten nieuw aangelegde straten namen die verwezen naar plekken in Indië. Hilversum heeft twee Indische
buurten. Deze buurten werden aangelegd in
het begin van de twintigste eeuw en worden de
Oost- en West-Indië wijk genoemd. De buurt
met arbeiderswoningen uit 1895 in Hilversum
Zuid, tussen de Azaleastraat en de Violenstraat, werd later ook wel ‘Lombok’ genoemd.
Deze bijnaam geeft aan hoe ver de buurt van
het dorpscentrum gelegen was.

Oost-Indië wijk Hilversum
Op zijn hoogtekaart van Hilversum, tevens
uitbreidingsplan, gaf gemeentearchitect P. Andriessen (1844-1914) in 1905 aan, dat er tus-
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sen de Lage Naarderweg en de Hoge
Naarderweg ruimte was voor de uitbreiding van het dorp.5 Op initiatief
van derden werden de wegen aangelegd in een te ontwikkelen gebied.6
De Oost-Indische buurt (1908-1909)
bevat de Sumatralaan, Delilaan, Javalaan, Borneolaan en Serdanglaan. K.J.
Perk (1884-1956), notaris en raadslid,
had in 1907 een weg aangelegd, die
zou aansluiten op de weg die werd
aan
gelegd door J.W. van Wetering
c.s.7 Perk schreef vervolgens op 6 juni
1908 een brief aan de gemeente met
suggesties voor de straatnamen Javalaan en
Sumatralaan. Er zijn hier al zoo veel namen,
aan wegen gegeven, van leden van het Vorstelijk
Huis, uit het Dierenrijk, uit de Bloemenwereld,
uit het poëetendom en uit de muzicale wereld,
dat, willen wij ook niet het Delfstoffenrijk en de
Sterrenhemel exploiteeren, er niet veel keus overblijft! De Javalaan en de Sumatralaan zijn nog
al sprekende namen en brengen ons die hoog te
waardeeren eilanden voor den geest, die bij vele
Nederlanders aangename herinneringen opwekken!!8 Dit voorstel werd overgenomen.9 Eind
1909 kregen de wegen die waren aangelegd
door J.H. Marinus, de namen Borneolaan en
Delilaan.10 Bij de aanleg van de wegen en het
verkavelingsplan werden architecten betrokken. Architect B.H. Bakker hield zich in 1907
bezig met de Javalaan en de Borneolaan en
hun verbinding. De wijk werd later uitgebreid
in noordelijke richting met de Celebeslaan in
1923. In 1928 werd aan de doorgaande weg die
de buurt aan de noordzijde begrenst, de naam
Insulindelaan gegeven.

West-Indië wijk Hilversum
Aan de zuidzijde van Hilversum, langs de
Soestdijkerstraatweg, werd in 1903 een villapark aangelegd, verwijzend naar West-Indië,
met de lanen Surinamelaan, Curaçaolaan,
Arubalaan en Bonairelaan.11 De ontwikkelaar
heette NV Hilversumse Exploitatiemaatschappij
van Onroerende Goederen op het bosland ach-
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Javalaan Hilversum (foto: Hilversum-in-kaarten.clubs.nl).

ter de buitenplaats Heideveld. In 1908
stelde de gemeente de namen vast.12
De ontwikkeling verliep traag, doordat het park vrij ver van het station
gelegen was en bovendien geïsoleerd,
het maakte geen deel uit van een groter villagebied. In 1910 waren er nog
maar twee villa’s aan de Curaçaolaan
gebouwd. In 1918 werden de beide
uiteinden van de Curaçaolaan en de
Surinamelaan aangelegd met een
ontsluiting aan de toenmalige Lage
Vuurscheweg, in 1974 Bonairelaan
genoemd.
Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 koos
Hilversum af en toe nog voor straatnamen die
een herinnering aan Nederlands-Indië oproepen.13 Een bonte verzameling straatnamen refererend aan handelaren, hoge ambtenaren en
ontdekkingsreizigers uit de tijd van de VOC,
is verspreid door Hilversum te vinden zoals
in 1940 de Piet Heinstraat en J.P. Coenstraat,
in 1952 de Van Linschotenlaan, in 1958 de Van
Riebeeckweg, Jacob Roggeveenstraat, Abel
Tasmanstraat. Nog in 1958 noemde de gemeenteraad van Hilversum een straat in Hilversum Oost naar de Verenigde Oost-Indische
Compagnie, de Compagnieweg. Het vaststellen
van straatnamen is een onderwerp waarover ieder
gezellig kan meepraten.14

Indische buurt Baarn
Ook Baarn en Huizen kregen hun ‘Indische
buurten’. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werden nieuwe wegen in Baarn vernoemd. De al bestaande Borneostraat werd
doorgetrokken. Ook kwamen de Celebes-,
Molukken-, Padangstraat en Lombokstraat tot
stand.15

Philips Omroep Holland-Indië
In Huizen, op de plek die nu het Zenderpark
heet, stonden de legendarische zendmasten
van de Philips Omroep Holland-Indië (PHOHI)
ten behoeve van de radiotelegrafieverbinding

met Indië vanaf 1928. Jaap Groeneveld vertelt
daar in zijn artikel alles over. Daar, temidden
van de Sumatraansche oerwouden, hoorden wij
de stem van Nederland, de stem van Nederland
(…) Ge moet u dat goed kunnen voorstellen, die
klare stem uit Huizen bij Hilversum. Hallo…hier
de Phohi…Hallo …Goedenavond Nederlandsch
Oost-Indië. Het klinkt daar in die ontzettende
eenzaamheid als een Wonder.16 Toen in de jaren
vijftig en zestig de antennes in onbruik raakten,
verdween de directe functie van De Gemeenlanden. Op de plek waar ooit de twee draaibare
zenders hebben gestaan, is in 1962 de PHOHI
flat gebouwd. In 1996 besloot de gemeente
Huizen om De Gemeenlanden nieuw leven in
te blazen en de Zenderwijk uit te breiden met
wat later de Indische buurt ging heten met wegen als Ambonlaan en Archipelplein.

Stichting Radio Nederland Wereldomroep
In Hilversum werd in 1947 de Stichting Radio
Nederland Wereldomroep opgericht, ontstaan
uit de Philips Omroep Holland-Indië. Op 31
maart 1927 sprak koningin Wilhelmina de luisteraars in de koloniën toe. Op 5 juni 1937 werd
de eerste lijnvlucht vanuit Nederland naar Nederlandsch Indië uitgevoerd met een DC-3. Er
werd radioverslag gedaan vanaf Schiphol. In de
Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan
de omroep en werd er uitgezonden door Radio
Oranje in Londen, gefaciliteerd door de BBC.
In 1947 werd de Stichting Radio Nederland We-
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Curaçaolaan Hilversum (foto Hilversum-in-kaarten.clubs.nl).

reldomroep opgericht. Een grote uitbreiding
was noodzakelijk en er werd gezocht naar een
locatie waar het mogelijk was een groot gebouw
neer te zetten. Ook werd gekeken naar Amsterdam, maar het Hilversumse gemeentebestuur
wist de omroep te behouden. Net ten noorden
van het Media Park aan de Witte Kruislaan staat
het complex van de Wereldomroep. De directeur, H.J. van den Broek, zorgde ervoor dat het
bureau van zijn broer J.H. van den Broek en J.B.
Bakema de opdracht kreeg. De tijd van plannen en bouwen beslaat de periode van 1948 tot
1961, toen het complex in gebruik werd genomen in aanwezigheid van koningin Juliana. In
1989 werd een forse uitbreiding geopend. In
2012 kwam er een einde aan de uitzendingen
van de Wereldomroep.

Architecten en Nederlands-Indië in de
twintigste eeuw
Inspiratie en invloeden op het gebied van architectuur gingen over en weer. Architecten
wilden graag opdrachten in Indië en raakten
geïnspireerd door de stijlkenmerken die zij zagen tijdens hun reizen of bestudeerden in tijdschriften. Vanaf het einde van de negentiende
eeuw was het westerse bedrijfsleven welkom.17
Zo vestigde bijvoorbeeld ook de Hollandse Beton Maatschappij, opgericht in 1902, zich op
Java. Er was veel werk te doen in de zich daar
ontwikkelende steden. Nederlandse goed op-
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geleide architecten waren gewenst, handel werd gedreven
met bouwmaterialen. De kans
deed zich voor om als architect ook woningen en scholen
te ontwerpen in Indië.
Ook kunstenaars en architecten in het gebied tussen Vecht
en Eem lieten zich inspireren
door de andere, inheemse
cultuur en hoopten op opdrachten. De eerste helft van
de twintigste eeuw was een
periode waarin (stijl)kenmerken van inheemse culturen als
inspiratiebron dienden en vermengd werden
met de Hollandse tradities ten behoeve van de
vorming van nieuwe benaderingen. In de romantische landhuisbouw en de Amsterdamse
Schoolstijl zijn daarvan voorbeelden te vinden,
zoals de dakconstructie van de architectuur
van het Maleise volk de Minangkabau. Kenmerkend ervan is de stapeling van dakvlakken
met nokken die opwippen aan de uiteinden18,
zoals Henri Maclaine Pont (1885-1971) die
toepaste. In het Gooi werd architect Theodoor
Rueter (1876-1963) daarom bekend. Hij had in
1922 een bootreis naar Indië gemaakt en zich
daar verdiept in de architectuur. Rueter combineerde de ambachtelijke en oosterse stijl met
de Amsterdamse School en de Gooise landhuisstijl. Hij woonde zelf in de Langenakker
aan de Noolseweg.
Architecten die in het gebied tussen Vecht
en Eem hebben gewerkt en in Indië opdrachten kregen, zijn onder meer Eduard Cuypers
(1859-1927) in samenwerking met Marius
Hulswit (1862-1921) en Arthur Fermont (18821967), Hendrik Petrus Berlage (1856-1934),
Jacob Frederik Klinkhamer (1854-1928) en Bert
Johan Ouëndag (1861-1932). Vanwege de uitbreiding van het spoorwegennet en de groei
van de steden in Indië vanaf het laatste kwart
van de negentiende eeuw konden de rol van de
architect en nieuwe bouwstijlen daar worden
geïntroduceerd. Anderen lieten zich inspireren
door de Oosterse kunstvormen, zoals Michiel
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Villa ‘The Golden West’ uit 1927 aan de Noolseweg in Blaricum met de dakconstructie
van de architectuur van het Maleise volk de Minangkabau (Stichting Historische Interieurs
Amsterdam, BMBeeld).

de Klerk (1884-1923) en Th. Rueter (1876-1963).
Omgekeerd bouwden Nederlandse architecten ook in Indië overheidsgebouwen, stations
en villa’s. Ben de Vries onderzocht wat daar nu
nog van over is en in welke staat ze verkeren.

Opdrachten van bedrijven aan architecten
Bedrijven hadden soms een eigen huisarchitect die hun gebouwen ontwierpen, als zij zich
gingen vestigen in verschillende steden in binnen- en buitenland. Ook Indië zagen zij als
vestigingsgebied. De architecten hoopten op
meer opdrachten, onder meer van maatschap-

pijen die handel dreven met de overzeese gebieden of de producten daarvan verwerkten. Er
zijn vele voorbeelden te noemen. Architect J.
London (1872-1953) uit Hilversum ontwierp in
1920 aan het Rokin het pand voor de Nederlandsche Tabaksmaatschappij. In het reliëf bovenaan de gevel is een tabaksvat uitgehouwen.
Architect J.H. Slot (1871-1953) uit Hilversum
kreeg in 1918 de opdracht om in Amsterdam
aan de Prins Hendrikkade het kantoorgebouw
met magazijnen en woning voor de NV Batavia-Arak Maatschappij te ontwerpen. Dit bedrijf
was gevestigd zowel in Amsterdam als Batavia, de vroegere naam van Jakarta in Indone-
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sië. De maatschappij verhandelde
voedsel en drank uit Indonesië en
China naar Nederland. Zij bezat
arakdistilleerderijen aldaar en een
eigen distributienetwerk. Arak is
een typisch Indonesische sterke
drank op basis van suikerriet.
Voor het transport werd gebruik
gemaakt van de schepen van de
Stoomvaart-Maatschappij Nederland, een van de initiatiefnemers
van het Scheepvaarthuis.19 Het
bouwbeeldhouwwerk van het gebouw verbeeldt apenfamilies en
olifanten. Voor de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, in 1824 opgericht met geldelijke steun van
koning Willem I die tot taak had
de handel tussen Nederland en Indië te bevorderen, bouwde K.P.C.
de Bazel (1869-1923) in de periode
1919-1926 het enorme kantoor
aan de Vijzelstraat in Amsterdam.
In Nederland werd in 1936 een
van de meest bekende bedrijven
opgezet: de firma Conimex BV in
Baarn. Daarmee werd de Indische
en Chinese keuken geïntroduceerd, hoewel aangepast aan de Nederlandse
smaak, die voorgoed zou uitbreiden en blijven.
Het andere productiebedrijf van Indische producten dat in 1956 in Baarn werd opgericht, is
Inproba. Frits Booy vertelt in zijn artikel over de
geschiedenis van deze bedrijven. En wie kent
de Chinees-Indische restaurants niet, zoals
Adriaan de Boer zo treffend beschrijft?

W.M. Dudok en Batavia
Gemeentearchitect van Hilversum W.M. Dudok (1884-1974) ontwierp in 1932 het Van
Heutszmonument in Batavia, waar het Gouvernement gevestigd was. Dudok was opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie en
zijn leraar bouwkunde was de op Java geboren Charles Prosper Wolff Schoemaker (18821949). Schoemaker onderkende als eerste
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het talent van Dudok. Wellicht bemiddelde
Schoemaker in de opdrachtverlening, want
hij werkte in Bandoeng waar hij gebouwen
ontwierp die in stijl variëren van Art Deco tot
modernistisch. J.B. van Heutsz (1851-1924)
was van 1898 tot 1904 militair gouverneur
van Atjeh op Noord-Sumatra en commandant
van het Nederlands-Indische leger en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 1904
tot 1909. Het monument met beeldhouwwerk
vormt een compositie van rechthoekige blokken van verschillende afmetingen met een
torenachtig volume op het schakelpunt. Het
monument werd kort na de onafhankelijkheid
gesloopt, omdat het niet alleen een symbool
was van kolonialisme, maar ook omdat Van
Heutsz berucht was om zijn militair bewind
en de Atjeh-oorlog. Bij terugkomst in Nederland werd hij betrokken bij de oprichting van
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Ateliervilla ‘De Vuurvogel’ aan de Bussummerweg in Blaricum, in 1930
ontworpend door Th. Rueter (foto Bijzonder Blaricum).

het Koloniaal Museum (later
Koninklijk Instituut voor de
Tropen) en woonde hij rond
1920 enkele jaren in Bussum.
Daar zette hij een studiefonds
op voor inheemse jongeren,
waarvan Ibrahim Datuk Tan
Malaka (1896-1949) gebruik
maakte om een onderwijzersopleiding te volgen. In Baarn
werd in 1904 een lange laan
naar Van Heutsz vernoemd.
Paul Schneiders schrijft in zijn
artikel over Ibrahim Datuk Tan
Malaka.

Oral history over ‘Indië’ kan
nu nog worden verteld
Verhalen en getuigenissen van
mensen die ervaringen hebben in Nederlands-Indië, kunnen we nu nog
uit hun mond horen, bijvoorbeeld van zendelingen en missionarissen. Eerst kwamen de
kooplieden, in hun kielzog de dominees, toen
de zendelingen en daarna de missionarissen.
Ruud Hehenkamp doet in zijn artikel verslag
van zijn speurtocht naar deze zielzorgers. Koning Willem I vestigde in Indonesië en ook in
West-Indië een kopie van de oude Nederlands
Hervormde kerk, de Indische kerk, een organisatie met synodes, kerkenraden en dominees.
De katholieken adopteerden vooral in de twintigste eeuw missiegebieden, waaronder Indië.
In de loop van de negentiende eeuw, toen Indië
werd gekoloniseerd, nam het bewustzijn van
de situatie waarin de mensen zich bevonden,
toe. De getuigenissen van de geestelijken uit
het Gooi en de Vechtstreek spelen niet alleen
in de koloniale tijd, maar raken ook aan de Japanse kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie, de bloedige coup van
1965, zelfs nog het jaar 1979, toen alle buitenlandse geestelijken moesten kiezen of ze de
Indonesische nationaliteit zouden aannemen
en de wending naar de Islam.
Andere getuigenissen komen uit de naoor-

logse tijd. Van 1946 tot 1949 werd de Onafhankelijkheidsstrijd gevoerd en die resulteerde
in de Soevereiniteitsoverdracht in 1949. Bram
Schriek (1927) uit Nederhorst den Berg was een
van de Indiëgangers. Gerard Baar heeft met
hem gesproken over zijn leven. In ons gebied
waren ooit twee Molukse woonoorden, een in
Huizen, kamp Almere, en een in Muiderberg,
fort Coehoorn. In 1951 moesten oud-militairen
in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger van
Molukse afkomst worden ondergebracht. De
Molukkers kwamen hier en bleven. Jan Vollers
vertelt over hen in zijn artikel.
Het aantal nog levende ooggetuigen van onze
‘Indische’ tijd wordt steeds kleiner. In onze regio zijn ze vooral in het Patria-huis in Bussum
te vinden. Joris Cammelbeeck en Jan Vollers
interviewden directeur Frank Broekhuizen.

Leren over de Oost en de West
Het Indisch Jeugdcentrum werd in 1938 opgericht om aanvulling te geven op wat er op
school over Oost en West werd geleerd.20 Dit
gebeurde buiten de schooluren en met medewerking van plaatselijke autoriteiten en do-
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centen. Het secretariaat van het jeugdcentrum
was gevestigd aan de Celebeslaan 21 in Hilversum.21 Ook werden er acties georganiseerd,
bijvoorbeeld het verzamelen van pakketjes
voor Nederland helpt Indië. In 1948 werd een
dringend beroep gedaan op de Nederlandse
jeugd om elke maandag een cent te offeren ter
bestrijding van tuberculose onder de Indische
kinderen.22 Voor de Band Nederland-Indië werden bijeenkomsten en contactavonden georganiseerd, films vertoond en pakjes verzameld
om te verzenden naar de militairen die uit Hilversum kwamen.
Jaap ter Haar (1922-1998), voormalig marinier
in Indonesië en werkzaam bij de Wereldomroep,
kwam op een contactavond voordragen over
zijn avonturen in Soerabaja.23 Hij heeft daar
niet over geschreven. Auteur Jan Feith (18741944), die onder andere in Hilversum woonde,
schreef wel over zijn persoonlijke ervaringen in
‘de Oost’. Feith was – zoals ook Louis Couperus en Bep Vuyk – een van de weinige auteurs
tussen Vecht en Eem die over Indië hebben geschreven. Frits Booy schrijft in zijn artikel over
hem en zijn band met Indië.
Drs. Annette Koenders is Senior Beleidsadviseur
Cultureel Erfgoed bij de gemeente Hilversum.
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Mannen met ‘Indisch’ kapitaal en kapitale
landhuizen
Wil Hordijk
Vele prachtige kapitale panden en omvangrijke landgoederen in Baarn zijn gekocht,
gebouwd respectievelijk aangelegd voor of door mensen die een connectie hadden met
Nederlands-Indië en daar (een deel) van hun fortuin hadden verdiend met plantages en
handel. Kooplieden en andere welgestelden uit Amsterdam en andere steden belegden in
de zeventiende en achttiende eeuw graag hun geld in buitenplaatsen en land buiten de
stad vanwege de zuivere lucht, de rust, de goedkope grond en goedkope arbeidskrachten.
Men vestigde zich bij voorkeur in Kennemerland, het Gooi en langs de Vecht en de
Amstel, maar ook in het Eemland, waar Baarn extra aantrekkelijk werd gevonden
vanwege de nabijheid van het jachtslot ‘Soestdijk’ van de prinsen van Oranje. Ook het
feit dat er al rijke vrienden of bekenden in Baarn waren neergestreken, zal zeker van
invloed zijn geweest.
In Baarn werd door de rijke elite veel land onttrokken aan de schapenteelt, het belangrijkste
middel van bestaan van de Baarnse bevolking.
De nieuwe landeigenaren legden er bos op
aan om in paard te rijden en te jagen. Na de
aanleg van de spoorlijn van Amsterdam naar
Amersfoort en het station in Baarn eind negentiende eeuw verkochten prins Hendrik van
Oranje-Nassau, de broer van koning Willem III
en prinses Sophie, groothertogin van Saksen-
Weimar-Eisenach, en na zijn dood Willem III
en zijn zuster grond aan weerszijden van deze
spoorlijn. Een nieuwe groep rijken, voornamelijk uit Amsterdam, liet er prachtige zomervilla’s bouwen met grote tuinen. Sommigen van
hen gingen permanent in Baarn wonen. Zo
ontstonden in dit boerendorp vier villaparken:
het Amaliapark, Prins Hendrikpark, Wilhelminapark en Emmapark. Daardoor veranderde
Baarn in een villadorp met economische en
sociale gevolgen.
Hierna volgt een selectie uit de kapitale
landhuizen en villa’s gebouwd, gekocht en/
of verbouwd door mannen met ‘Indisch’ kapitaal, verkregen door verbouw van gewassen
als koffie, tabak en suiker, uit handel in allerlei
goederen en opbrengsten van beleggingen in
effecten.

Landgoed De Eult (Torenlaan)
Een van de oudste landgoederen is De Eult, nu
het Baarnsche bos. Gerrit Bicker (1554-1604)
is een van de oprichters van de VOC. In 1641
komt De Eult in bezit van zijn zoon Jan Gerritzn Bicker. Hij trouwt met Agnetha de Graeff.
Hun dochter Geertruida trouwt met Jean
Deutz, een andere dochter, Wendela, trouwt
met Johan de Witt, de beroemde en machtige
raadspensionaris. Deze bezoekt uiteraard het
Baarnse landhuis van zijn schoonouders. Zowel de Bickers, de De Graeffs als de Deutzen
zijn zeer vermogende kooplieden en invloedrijke regenten. Bicker en De Graeff zijn de
machtigste mannen in Amsterdam en hebben
daardoor veel invloed in de Staten van Holland
en de Staten-Generaal. Zij houden met Johan
de Witt lange tijd de toekenning van officiële
ambten aan de zoon van stadhouder Willem II,
de latere koning-stadhouder Willem III, tegen.
Erfgenaam Willem Gideon Deutz wordt in
Amsterdam de belangrijkste importeur van koffie en suiker uit West-Indië. Hij is verantwoordelijk voor de aanplant van bos en de aanleg
van enkele lanen in Baarn. Aan hem danken we
het sterrenbos en drie kommen (vijvers). Nadat
Deutz in 1757 is overleden, koopt prinses Anna
van Hannover, de weduwe van stadhouder Wil-
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Lusthof Soestdijk. Vogelvluchttekening van B. Stuyvenbergh en B. Stopendaal.

lem IV, het landgoed De Eult, dat dan wordt toegevoegd aan het domein Soestdijk.

Paleis Soestdijk (Amsterdamstraatweg 1)
We gaan even terug naar Agnetha de Graeff. Zij
was de zuster van Cornelis de Graeff, die in 1650
het bekendste gebouw in Baarn, paleis Soestdijk, laat ontwerpen als lusthof op de plaats
van een in 1638 door hem aangekochte boerenhofstede. Cornelis was bewindhebber van
de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Zijn
zoon Jacobus verkoopt Soestdijk voor een zacht
prijsje aan zijn oude speelkameraad prins Willem III om goed te maken dat zijn vader de prins
lange tijd zo kort had gehouden. Maurits Post
krijgt de opdracht Soestdijk te verbouwen tot
een fraai jachtslot van drie verdiepingen en enkele bijgebouwen. Er komt zelfs een ‘wildbaan’
met in- en uitheemse dieren. Daarna blijft het
landgoed in handen van de Oranjes, met uitzondering van de periode tussen 1795 en 1815.
Stadhouder Willem IV wordt in 1749 opperbe-
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De VOC en slavenhandel
Vele kooplieden en bewindvoerders van de
VOC zijn rijk geworden door de slavenhandel. Deze bestond al in Oost-Indië,
voordat de VOC er kwam, maar met de
komst van deze handelscompagnie stijgt
de vraag naar slaven. De meesten komen
terecht in de grote VOC-nederzetting Batavia. Daar worden ze ingezet voor de bouw
van forten, laden en lossen en het graven
van kanalen, grachten en wegen. Ook de
compagniedienaren en andere particulieren hebben enkele tot tientallen slaven.
De VOC is niet alleen slavenhouder, maar
ook slavenhandelaar. Haar schepen varen
onder andere naar Madagaskar om daar
slaven te kopen. De slavenmarkt in Batavia
groeit in korte tijd uit tot de belangrijkste
van de hele regio. De VOC wordt in 1800
opgeheven. Pas in 1860 wordt de slavernij
in Oost-Indië afgeschaft.
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Cornelis de Graeff (1599-1614), bewindhebber van
de VOC, burgemeester van Amsterdam, kapitein
van de schutterij, stichter van de lusthof Soestdyck
aan de Soestdyck.

windhebber van de VOC en die functie gaat
ook naar stadhouder Willem V.
Koning Willem II verliest door een verkwistende levensstijl een groot deel van zijn geërfde vermogen. Zijn zoon Prins Hendrik, die
Soestdijk erft van zijn moeder koningin Anna
Paulowna, vergaart een vermogen, met onder
andere een aandeel in tinerts in een bedrijf op
het eiland Billiton tussen Borneo en Sumatra. Hij neemt ook deel aan andere Indische
fondsen. Hij breidt zijn bezit uit met villa’s
Rusthoek, Ewijkshoeve en Prins Hendrikoord.
Hij is tot aan de regering van koningin Juliana de enige Oranje die in Indië is geweest.
Hij verblijft er in 1837 zeven maanden. Bij
zijn overlijden heeft zijn aandeel in de Billiton maatschappij een waarde van iets meer
dan f 4.000.000. Koning Willem III en zuster
Sophie erven dat vermogen.

Landgoed Pijnenburg (Pijnenburg 1)
Ook vele eigenaars van landgoed Pijnenburg
verdienden hun fortuin in Oost-Indië. In 1647

Landhuis ‘Pijnenburg’ met links het gedeelte uit de
zeventiende eeuw.

staat het 350 ha grote landgoed op naam van
Sara de Wael, weduwe van Jacob Hinlopen
(1582-1629), koopman, schepen van Amsterdam en oprichter van de VOC in Enkhuizen.
In 1604 komt zijn schip Maeght van Enkhuizen beladen met peper in Enkhuizen aan. Sara
zet de zaken van haar man na zijn dood voort.
Andries de Wilde (1781 1865) is een van de volgende bewoners, zijn vader was ook koopman
van de VOC. Op elfjarige leeftijd gaat hij al
naar zee. Na zijn studie medicijnen in Leiden
vertrekt hij naar Indië als scheepschirurgijn.
Daar wordt hij lijfarts van gouverneur-generaal W.H. Daendels en assistent-resident van
Buitenzorg. In 1808 wordt hij toezichthouder
van de koffiecultuur.
In 1813 koopt De Wilde samen met Thomas
Stanford Raffles, gouverneur tijdens de Engelse
periode, de Soekaboemilanden, een gebied
ter grootte van Gelderland. Raffles wordt beschuldigd van ambtsmisbruik en doet zijn
aandeel haastig van de hand, grotendeels aan
De Wilde. Die zet zich in voor de medische
zorg en verbetering van het welzijn van de
inheemse bevolking. Tegelijkertijd maakte hij
een fortuin met de rijst-, koffie-, thee- en suikerhandel. Hij krijgt twaalf kinderen, vijf zoons
en zeven dochter, plus drie erkende Indische
dochters van voor zijn huwelijk.
Na een conflict met de gouverneur-generaal
over de macht van de inheemse feodale regenten laat De Wilde zich in 1821 uitkopen. In 1822
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Pieter Cornelis Hasselaer (1720-1796), tweemaal
eigenaar van Groeneveld, water-fiscaal van de
VOC en burgemeester van Amsterdam.

koopt hij landgoed Pijnenburg en laat in 1835
het landhuis uitbreiden met een rechthoekige
grotere vleugel met schilddak met een bibliotheek, een muzieksalon, een feestzaal en drie
slaapkamers. De architect is Erik Frederik Homan. Het park wordt in landschappelijke stijl
aangelegd door Hendrik van Lunteren. Een
dergelijk groot huis kan hij wel vullen, want hij
gaat er wonen met negen kinderen, vijf dienstboden, een gouvernante en nog twee vrouwen,
onder wie de Engelse Elisabeth Vening uit het
graafschap Cornwall. De boerderijen die De
Wilde op zijn landgoed laat bouwen, krijgen
de namen van zijn kinderen zoals Gerritshoeve
en Charlottehoeve.
In 1860 verkoopt De Wilde Pijnenburg aan
Herman Albrecht Insinger. Het bedrijf Insinger & Co is gespecialiseerd in het afhandelen
van nalatenschappen en neemt voor lange tijd
plantages en grote aantallen slaven in beheer.
Na afschaffing van de slavernij in 1863 ontvangt de firma ruim f 350.000 ter compensatie
van de vrijlating van 1200 slaven. In 1865 koopt
Herman Albrecht Insinger het zuidelijke deel
van Pijnenburg en laat daar villa Zuid Pijnenburg
(nu De Hoefslag) bouwen. Een van zijn nakomelingen woont nog steeds op Pijnenburg. Behalve het huis en het omringende park is het
landgoed tegenwoordig toegankelijk voor het
publiek.

Kasteel Groeneveld (Groeneveld 2)
De familie Deutz, die we hebben leren kennen
van landgoed De Eult, komen we ook bij het
landgoed Groeneveld tegen. Daar zijn ze de eigenaars van de boerenhofstede De Biezen of
Groenevelt. Andries Mamuchet, zwager van
Elisabeth Deutz, krijgt het landgoed in 1670 in
handen. Na zijn dood laat zijn zoon Marcus
rond 1710 de boerderij vervangen door een deftig herenhuis, een koetshuis en een oranjerie.
Arent van der Waeyen is de volgende eigenaar. Zijn rijkdom verkrijgt hij mede door slavenhandel en als bewindvoerder van de WIC.
Hij is slechts vijf jaar eigenaar. Voor meer dan
de dubbele prijs verkoopt hij het landgoed.
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Zijn wapen prijkt nog altijd op de daklijst boven de voordeur. Naast zijn familiewapen zijn
twee half liggende figuren afgebeeld. Zij symboliseren volgens de restaurateurs de West- en
Oost-Indië Compagnie.
Cornelis Hasselaer (1676-1737) koopt het
huis van Van der Waeyen. Ook hij heeft zijn fortuin in de Oost vergaard. Als hij twintig jaar is,
stapt hij op het schip Driebergen naar Indië. Hij
trouwt vier maal en klimt op tot directeur-generaal van Nederlands-Indië. Bijna veertig jaar
later keert hij als een schatrijk man, ook door
voordelige huwelijken, terug. Zijn vertrek is
niet vrijwillig. Hij wordt wegens verregaande
corruptie ontslagen door de Heren XVII van
de VOC. In 1735 koopt hij landgoed Groeneveld.
Boven de hoofdingang laat hij ook zijn wapenschild aanbrengen.
Na zijn overlijden in 1737 gaat Groeneveld over
op zijn in Indië geboren zoon Pieter Cornelis
(1720-1796). Die woont sinds zijn twaalfde jaar
alweer in Nederland voor zijn verdere studie.
Naast Groeneveld heeft Pieter Cornelis een fortuin geërfd dat hem in staat stelt in overdaad
te leven en dat doet hij dan ook. Als hij in de
zomer op zijn buitenplaats verblijft, heeft hij
veel aandacht voor de tuinen en kassen. Ook
is hij een enthousiast verzamelaar van schilderijen. Toch is rond 1755 zijn geld op en wordt
zijn schuldenlast te groot. Hij moet Groeneveld
verkopen aan Jan Lucas van der Dussen en hij
vertrekt naar Indië.
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Kasteel Groeneveld op een afbeelding uit de negentiende eeuw.

De reis heeft een dramatisch begin. Op de
rede van Texel overlijdt zijn vrouw Clara Sautijn
bij de geboorte van haar zevende kind. Pieter
laat de kinderen in Nederland achter bij zijn
zwager en halfzuster en vertrekt alleen naar
Indië in dienst van de VOC, waar hij de winstgevende betrekking van water-fiscaal krijgt.
Dan kan hij bij het controleren van de ladingen
een oogje dicht knijpen en dat gaat niet voor
niets. Binnen een jaar heeft hij zijn schulden
afgelost.
Ook een goede huwelijkspartij helpt om
zijn fortuin weer op orde te krijgen. Dat lukt,
want hij trouwt met de veertienjarige Grietje
Mossel, de dochter van de gouverneur-generaal Jacob Mossel. Die geeft hem de bij zijn
schoonzoon passende functie van resident
van Cheribon. Als Grietje in 1768 overlijdt,
erft Pieter Grietjes vermogen. De volgende
gouverneur-generaal benoemt hem tot Raad

Extraordinaris, en dat zorgt opnieuw voor een
flinke verhoging van zijn inkomen. In 1771
keert hij als een rijk man terug naar Nederland en in 1773 wordt hij benoemd tot burgemeester van Amsterdam. In dat jaar trouwt
hij voor de derde keer met de schatrijke weduwe Laurentia Clara Elisabeth van Haeften.
Op 5 april 1774 staat Groeneveld weer te koop
en opnieuw wordt Pieter de eigenaar ervan, nu
voor f 71.000. Inmiddels is het landhuis uitgebreid met vleugels, de herberg Groeneveld (nu
restaurant Greenfield’s) en de hofsteden Ravenstein en Wildenburg. Tot zijn dood in 1797
brengt hij er de zomermaanden door.
De volgende bewoner is jhr.mr. Joan van
Huydecooper van Maarsseveen. Hij is van
1817-1853 directeur van de Nederlandse bank,
die veel zaken doet met Nederlands-Indië. Zelf
vertrekt hij niet naar Indië, maar zijn voorouders zijn direct betrokken geweest bij de VOC.
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Zo is zijn vader Jan Elias hoofd-participant VOC
geweest. Zijn derde vrouw, Joanna Louise van
Tets, stamt uit een Indische familie. Als Joanna
weduwe wordt, laat haar man haar f 2.418.321
na. Zelf heeft ze ook een flink kapitaal. Ze staat
bekend als weldoenster van armen en zieken.
Joanna blijft na de dood van haar man op Groeneveld wonen. Tot 1940 is het landgoed via vererving in handen van familie. Staatsbosbeheer
wordt dan de nieuwe eigenaar.

dood in 1883 koopt Jacob de Jong Schouwenburg, directeur van de Onderlingen Brandwaarborg Mij. De Jong & Co, het landgoed. In
1900 laat de zoon van Jacob een verdieping
op de vleugels bouwen. Na de oorlog koopt de
Nederlandse Padvinders Organisatie het landgoed. In 1973 wordt villa Buitenzorg verkocht
en in gebruik genomen als kantoor. Scouting
Nederland behoudt het koetshuis, enkele bijgebouwen en een kampeerterrein.

Villa Buitenzorg (Amsterdamsestraatweg 61)

De Chinese huizen Peking en Canton
(Javalaan 3 en 7)

Wat is de connectie met villa Buitenzorg in Baarn
en paleis Buitenzorg in Indonesië? De villa is gebouwd in opdracht van Johanna Louisa van Tets,
die een fortuin erfde van haar ouders. Haar vader Arnold Adriaan van Tets (1738-1792) maakte
carrière bij de VOC. Hij klom op tot opperkoopman en haar moeder, Wilhelmina Jacoba Hartingh (1750-1813) is geboren, getogen en getrouwd in Batavia. Dat verklaart waarschijnlijk
de naam van villa Buitenzorg, want die naam
verwijst naar het paleis van de gouverneur-generaal, de hoogste baas in Nederlands-Indië. Deze
villa wordt het hoofdhuis van een landgoed van
wel tweehonderd hectaren, dat zich uitstrekt
van de Amsterdamsestraatweg tot de Hilversumsestraatweg. Op de Hilversumsestraatweg
zijn nog hekpijlers te vinden die oorspronkelijk
bij Buitenzorg hebben gehoord.
De eerste gouverneur-generaal die in Buitenzorg, tegenwoordig Bogor, een groot buitenhuis laat bouwen, is G.W. baron van Imhoff.
Nadat een aardbeving het buitenhuis in 1834
heeft verwoest, verrijst op dezelfde plek het
paleis Buitenzorg, dat nu een van de paleizen
van de Indonesische president is. Er is ook
nu nog een band tussen beide Buitenzorgen.
De plaquette aan de achterkant van het koetshuis (nu het Scoutingmuseum) herinnert aan
de band tussen de scoutinggroepen van het
Baarnse Buitenzorg en het Indonesische Bogor.
Na het overlijden van Joanna van Tets wordt
Frederik van Taack Trakanen de nieuwe eigenaar. Hij laat in 1870 twee vleugels aan de villa
Buitenzorg en een koetshuis bouwen. Na zijn
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In 1791 en 1793 laat Reinhard Scherenberg
de houten villa’s Peking en Canton bouwen in
Chinese stijl, die eind achttiende eeuw in de
mode is. Ze vormen een bezienswaardigheid
voor Baarn. De Amersfoortse dichter Pieter Pijpers vraagt zich in zijn lang beschrijvend gedicht Eemlands Tempe (1803) bij het zien van
deze uitheemse huizen af: Is ’t een droom, kan
’t waarheid weezen. Zijn we in ’t landschap der
Chinezen?
De huizen zelf hebben uiteraard niets met
Indië te maken, maar de vader van Reinhard
heeft zitting in het centrale bestuur van de
VOC als een van de Heren XVII. Hij is schatrijk
geworden door de handel met China, die sinds
1728 via de VOC verloopt. Vader en moeder
overlijden als Reinhard nog jong is, wat hem
eveneens tot een schatrijk man maakt. Hij
heeft een zwakke gezondheid en dat is een
van de redenen dat hij de zuivere lucht van
Baarn opzoekt.
Scherenberg is een sociaal ingestelde man
die zich bezighoudt met de bestrijding van armoede. Hij vindt het ‘een pligt der mensheid
en van den godsdienst dat men voor zijne verarmde medeburgers zorgen moet’. Begaan met
het lot van de arme Baarnse bevolking sticht
hij in 1802 een tapijtfabriek, waar wel driehonderd volwassenen en kinderen werk vinden.
Voor hen laat hij woonwijken aanleggen, waarvan de straten namen uit het verre Oosten
krijgen zoals Sumatrastraat en Borneostraat.
Scherenberg is ook een gastvrij man. In de
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De directeuren van de Deli-Maatschappij; v.l.n.r.
Jacob Nienhuys (2x) (1836-1903), Peter Wilhelm
Janssen (1821-1903) en zijn zoon August Janssen
(1864-1918).

zomermaanden is het een komen en gaan
van binnen- en buitenlandse gasten. Onder
hen bevindt zich de schilder Johann Friedrich
Tischbein, bekend om zijn familieportretten.
Een andere gast is de intrigante, mevrouw van
Polanen, met haar jonge dochter Helena. Tot
overmaat van ramp wordt Scheerenberg verliefd op dit zestienjarige meisje. Ondanks haar
afkeer van Scherenberg trouwt ze met hem, op
aandringen van haar moeder. Die neemt het
roer over en maakt torenhoge, niet meer af te
lossen schulden.
In 1808 moet Scherenberg daarom zijn bezit
verkopen en hij doet dat aan koning Lodewijk
Napoleon. Hij overlijdt ‘berooid en volkomen
aan de bedelstaf geraakt’ zoals een kroniekschrijver meldt. Na 1815 komen de Chinese
huizen in bezit van de latere koning Willem II
en zijn echtgenote. Tot 1882 blijft het koningshuis eigenaar en daarna wordt Peking verkocht
aan jhr. mr. B.Ph. de Beaufort, burgemeester
van Baarn en Eemnes. Hij laat de Chinese villa
afbreken en er een landhuis in neorenaissance
stijl voor in de plaats zetten. Veel later is het
gebouw het belastingkantoor van Baarn en de
grote achtertuin wordt een openbaar park: de
Pekingtuin. Het is nu een woonzorglocatie.

Villa Canton (Javalaan 7)
In 1882 worden de beide Chinese buitens door
de toenmalige eigenares, prinses Sophie van
Oranje-Nassau, verkocht aan de Baarnsche
Bouwterrein Maatschappij. Ondernemer Pe-

ter Wilhelm Janssen (1821-1903), afkomstig
uit het Duitsland, koopt villa Canton in 1890.
In 1842 vertrekt hij naar Amsterdam en is al
op 26-jarige leeftijd is hij een succesvol graanhandelaar. In 1863 investeert hij f 30.000 in de
onderneming van Jacob Nienhuys, die aan de
Delirivier tabak wil gaan verbouwen wegens
de gunstige bodemgesteldheid en het dito klimaat aldaar. De eerste oogst levert al meteen
een winst op.
Samen met Nienhuys richt Janssen in 1869
De Deli-Maatschappij op. Nienhuys is verantwoordelijk voor de tabaksplantages in Sumatra en Janssen zorgt voor de verkoop in Amsterdam. Het wordt een groot succes voor de
directeuren en aandeelhouders: ze worden
schatrijk. Hoewel Janssen Deli nooit bezoekt,
krijgt hij de bijnaam ‘Koning van Deli’.
Voor de arbeiders op de plantages is het een
ander verhaal. Het gebied staat bekend als ‘het
wilde Oosten’. Staatstoezicht is er nauwelijks.
Nienhuys werft contractarbeiders uit China en
Java, die min of meer zijn overgeleverd aan
de planters. Dat leidt tot ongehoord machtsmisbruik ten koste van honderdduizenden Javaanse en Chinese contractkoelies. Hun leven
is nauwelijks beter dan dat van een slaaf. Mishandelingen en zelfs doodstraf komen geregeld voor. In 1902 verschijnt een rapport over
de wantoestanden op de plantages van J. van
den Brand: De millioenen van Deli. Het rapport
van officier van justitie J. Rhemrev is zo mogelijker nog vernietigender. Het commentaar van
minister van koloniën A.W.F. Idenburg is: ’een
treurige geschiedenis van lijden en onrecht’.
Vervolgens verdwijnt het rapport in de doofpot.
In Nederland is Peter Wilhelm Janssen bekend
als filantroop. Hij schenkt met gulle hand aan
de sociaal zwakken en minderbedeelden. Niet
alleen in Amsterdam, maar ook in Oost-Friesland en Drenthe. De P.W. Janssen’s Friese
Stichting bestaat nog altijd. In Amsterdam
op het Bellamyplein, ook bekend als P.W.
Janssenplantsoen, staat zijn monument. Zijn
zonen zijn ook ondernemer en filantroop. De
oudste zoon Christiaan Wilhelm (1860-1927)
werkt na zijn studie enige tijd bij de Deli-Maat-
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Villa Canton, woning van vader en zoon Janssen,
rijk geworden door de Deli-tabak op NoordSumatra.

schappij. In 1889 neemt hij een plantage over
in Noord-Sumatra, die uitgroeit tot een van
de grootste handelsmaatschappijen aan de
Sumatraanse oostkust. Deze maatschappij
onderscheidt zich van vele andere door ook
ter plaatse, in Deli, te werken aan de verbetering van de gezondheidstoestand en het opleidingsniveau van de werknemers, onder meer
door de bouw van een ziekenhuis in Medan.
Terug naar Canton. De tweede zoon van Peter Wilhelm is August Janssen (1864-1918). Hij
maakt een wereldreis en werkt enige tijd bij de
Deli-Maatschappij. Op Java heeft de koffiecultuur zijn belangstelling. Terug in Nederland
wordt hij directeur van een aantal bedrijven,
die zich met deze cultuur bezighouden. Daarnaast verleent hij zijn medewerking aan de
oprichting van de Kederi- en Malang Stoommaatschappijen. Hij bezoekt Indië regelmatig.
In 1896 trouwt hij met de negentienjarige
Elisabeth de Ridder. Ze krijgen drie kinderen.
August erft in 1903 villa Canton aan de Javalaan van zijn vader. Uit het voormalige bezit
van freule Anthonia Faas Elias koopt hij in 1905
tegenover Canton, aan de overkant van de Javalaan, achter zijn villa Java, drieënhalve hectare
grond. Daar laat hij een uitgestrekte overtuin
van bijna 3,5 hectare, het latere Cantonspark,
aanleggen met een zestien meter hoge glazen
Wintertuin (een grote kas) erin. Hiermee probeert hij de herinnering aan Indië levend te
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houden. Gasten worden tussen de tropische
planten en bomen in Indische stijl ontvangen.
Na zijn dood wordt deze overtuin de botanische tuin van de universiteiten van Utrecht en
Amsterdam. In 1910 wordt de houten woning
Canton wegens bouwvalligheid afgebroken en
architecten Schill en Haverkamp ontwerpen
een prachtige villa met bijgebouwen in neo-rococostijl.
Evenals zijn vader besteedt August een deel
van zijn enorme fortuin aan goede doelen. In
Baarn kunnen bijna alle verenigingen op zijn
steun rekenen. Zo laat hij een nieuw zwembad
met twee afdelingen aanleggen in de Eem, nadat het oude zwembad tijdens de watersnood
van 1916 is weggeslagen. De weg die naar het
zwembad leidt, heet sinds 1926 August Janssenweg. In Bergen aan Zee laat hij door de
architecten Van Gendt op het Russenduin een
kolossale villa met dezelfde naam ontwerpen,
die later landelijk bekend zal worden als het
Bio Vakantieoord. Janssen kan maar kort van
zijn nieuwe vakantieverblijf genieten, want hij
overlijdt drie weken na oplevering van de villa.

Huize Schoonoord (Faas Eliaslaan 9)
In 1800 geeft Reinhard Scherenberg opdracht
tot het bouwen van villa Schoonoord met een
groot terrein tot aan de Eem. In 1817 wordt
dit landgoed verkocht aan jhr. Gerbrand Faas
Elias. Hij heeft via zijn vader en zijn schoonvader ook geld uit Indië verkregen. Zijn vader
David Willem Elias werd in 1785 bewindhebber
van de WIC en zijn schoonvader Nicolaas Faas,
burgemeester van Amsterdam, was sinds 1776
bewindhebber van de VOC. Zijn dochter freule
Anthonia bewoont Schoonoord na de dood van
haar vader samen met gezelschapsdame Geertruida Muller. Ze wordt beschreven als vriendelijk neerbuigend, maar ze geeft met gulle hand,
vooral op kerkelijk gebied. Na haar dood wordt
de laan waaraan Schoonoord ligt, Faas Eliaslaan
genoemd. De nieuwe eigenaar A.J. Bicker Caarten verkavelt het landgoed en dan verrijst er
een nieuwe wijk.
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Villa Kesawan (Zuiderlaan, nu Beatrixlaan)

Villa Medan (Julianalaan 11)

Naast de villa Minareta van P.W. Janssen op de
Zuiderlaan laat Cornelis van den Honert (18541916) villa Kesawan bouwen, nadat hij in 1892
uit Sumatra is teruggekeerd, waar hij al hoofdadministrateur van de Deli-Maatschappij heeft
gewerkt. Hij wordt de opvolger van Janssen als
directeur van de Deli-Maatschappij. Net als zijn
buurman besteedt hij een deel van zijn fortuin
aan goede doelen. Zo schenkt hij f 170.000
voor een opleidingsinstituut voor inlandse
artsen. Hij is een van de oprichters van het
Koloniaal Museum, het latere Tropenmuseum.
Over hem kunnen we ook vermelden dat hij
de slavenhandel van Japan met Indië stopt.
Kenmerkend voor hem zijn zijn ‘koel beraad
en vasten wil’, ook in zijn omgang met inlanders, ‘tzij vorsten of werklieden: ze brachten
hem verder dan drift of groote woorden waartoe zoo menig Europeaan zich laat vervoeren’,
zo staat er in Eigen Huís van 2-2-1916.

Op een steenworp afstand van Peter Wilhelm
Janssen en ook in 1886 laat Jacob Nienhuys,
pionier en medeoprichter van de Deli-Maatschappij, op de hoek van de van Heutszlaan/
Julianalaan, toen Hilversumsestraatweg/Middenlaan, villa Medan bouwen. Nienhuys is de
zoon van een Amsterdamse tabakshandelaar.
Hij vertrekt in 1861 naar Sumatra in de omgeving van de rivier de Deli. Twee jaar later krijgt
hij van de sultan van Deli toestemming om een
groot stuk grond langs de rivier te beplanten
met tabak. Al na driejaar haalt hij zijn eerste
oogst binnen. De kwaliteit van de tabak is hoog
en Nienhuys krijgt veel geld voor zijn product.
Omdat er zo onnoemlijk veel geld verdiend
wordt in de loop der jaren, spreekt men van het
‘Wonder van Deli’. Ook de Nederlandse Handel-Maatschappij is aandeelhouder. Nienhuys’
succes trekt – onvermijdelijk – andere avonturiers en ondernemers aan. Er ontstaat zoveel
onderlinge haat en nijd dat grove middelen niet
geschuwd worden. Nu en dan wordt de tabaksschuur van een concurrent in de as gelegd.
Omdat het moeilijk is om lokale arbeidskrachten te vinden, haalt Nienhuys contractarbeiders uit Singapore, China en later Java. De beloning van deze koelies is minimaal en de wijze
waarop ze worden behandeld, soms onmenselijk. Nienhuys wordt in 1871 aangeklaagd,
omdat hij zeven Chinese arbeiders heeft laten
dood geselen. Hij moet halsoverkop uit Deli
vertrekken en wordt vervangen door Jacob Cremer, de latere minister van koloniën. In Baarn
is hij een van de opdrachtgevers voor de bouw
van het Badhotel. In Amsterdam laat hij door
de bekende architect Abraham Salm een paleisachtig huis bouwen aan de Herengracht
380-382, waar tegenwoordig het Nederlands
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) gevestigd is.

Villa (Javalaan 11)
Jan Willem Stous Sloot (1864-1936) woont van
1889-1900 in Bovenlangkat, Beneden Langkat, Padang en Bedagai. Hij is werkzaam op
de rubberplantages van de Deli-Maatschappij.
Zijn zoon Pieter Stous Sloot (1892-1915) wordt
geboren in Langkat. Zijn moeder is Rebie, een
inlandse vrouw. De jonge Europeanen die in
Deli gingen werken, hadden een trouwverbod
van zes jaar. De meesten hadden een njai (concubine), zo ook Jan Willem. Sommige kinderen worden al op jonge leeftijd naar Europa
gestuurd of door de vader daarheen meegenomen, zoals Pieter. De moeder blijft in de
meeste gevallen achter. Pieter overlijdt op
bijna 23-jarige leeftijd in Baarn ‘na een langdurige ongesteldheid’.
Jan Willem keert in 1895 terug naar Nederland. 30 oktober 1900 trouwt hij met de negentienjarige Anna Maria Pas uit Soest. In
1908 vestigen zij zich in het door de bekende
architect J.C. van Epen ontworpen landhuisje
op de Javalaan 11.

Herinneringen aan Indië
De directeuren van de Deli-Maatschappij hoeven niet ver te lopen om herinneringen op te
halen aan Indië. Zo laat Joannes Diederikus
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Willem Jiskoot (1849-1947), presidentcommissaris van de tabaksfirma Oscar
Rothe en JIskoot, met zijn dochter Anna
Aleida Maria Johanna.

Villa Rusthoek, gebouwd voor de gepensioneerde
tabakshandelaar Willem Jiskoot.

van Dorp, secretaris van de Kamers van Koophandel te Padang, makelaar in koffie en commissaris van de Handelsvereniging Java, nog
geen honderd meter van Janssen, Nienhuys
en Van den Honert in 1896 villa Augusta bouwen, vernoemd naar zijn vrouw; later wordt de
naam veranderd in Roosterhoeck. Ook Jacob
Adrianus Cornelis van Leeuwen (1831-1898)
oprichter van de Amsterdam-Deli Compagnie
heeft een villa in hun buurt: villa Mea Vota. Van
al deze villa’s bestaat alleen villa Medan nog.

Villa Rusthoek (Kennedylaan 100)
Jan Veth (1833-1899) is reder van zeilschepen
op de grote vaart en eigenaar van een aantal
zeilmakerijen. Hij is medeoprichter van de
Molukse Handelsvennootschap. In 1884 trekt
hij zich terug uit zaken en vestigt zich op het
voormalige jachthuis van prins Hendrik de
Zeevaarder, villa Rusthoek. Zijn zonen verkopen na zijn dood het huis aan ondernemer
Willem Jiskoot. Hij is president van de firma
Oscar Rohte & Jiskoot en gespecialiseerd in
Javatabak. Hij brengt het bedrijf tot grote bloei.
In 1902 koopt hij villa Rusthoek. Hij is dan 53
jaar oud en heeft besloten om terug te treden
als directeur.
Jiskoot besluit in 1905 de villa te laten afbreken en er een nieuw buiten in neo-barokstijl
voor in de plaats te laten zetten, nog grootser
en monumentaler dan de woning daarvoor.
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De architecten Schill en Haverkamp tekenen
ervoor.
Jiskoot woont er tot 1938. Bij zijn overlijden
verschijnt het volgende stukje in de Baarnsche
Courant: […] een van de laatst overgeblevenen
van die groep Amsterdamse kooplieden die zich
aan het eind van de vorige eeuw in Baarn vestigde, hun villa’s liet bouwen en het eenvoudige
hoewel deftige dorp een bloeitijdperk brachten,
die vooral de industriële en handeldrijvende middenstand veel voordeel gaf.
De villa wordt vervolgens gebruikt door de
Duitse bezetter en na de oorlog door de Katholieke Volks Partij, Aegon Verzekeringen, Boston
Consultancy en momenteel door AT Osborne.

Villa De Harscamp (Ringlaan 2)
De opdrachtgever en eerste bewoner van De
Harscamp is jhr. Laurens Pieter Dignus Op ten
Noort. In 1911 geeft hij architect S. de Clercq
opdracht om een groot landhuis in Baarn te
bouwen. De landelijk bekende tuinarchitect
D.F. Versteeg ontwerpt een fraaie geometrische tuin. De glas-in-loodramen van De Hars
camp bevatten prachtige weergaven van zeilen stoomschepen, want Op ten Noort is zijn
hele werkzame leven betrokken bij de scheepvaart. Eerst als luitenant-ter-zee bij de Koninklijke Marine en vanaf 1876 als directeur van de
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Villa Parkwijk, waar een oud-gouverneur-generaal
en een tabakshandelaar woonden.

Stoomvaart-Maatschappij Nederland. In 1888 is
Op ten Noort een van de oprichters van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM),
waarvan het hoofdkantoor wordt gevestigd in
Batavia. Hij krijgt de taak het nieuwe bedrijf
te organiseren. Volgens een publicatie zijn de
jaren tot 1893 […] vermoedelijk wel de zwaarste
geweest van zijn leven.
Wanneer Op ten Noort in 1893 naar Nederland terugkeert, staat […] de Paketvaart op
zulke hechte grondslagen, dat haar succes verzekerd was. Maar Op ten Noort moet eenige
jaren lang allen arbeid vaarwel zeggen om herstel van zijn geschokte gezondheid te zoeken. De
inkomsten en aandelen van de KPM stijgen
fors als de maatschappij het monopolie krijgt
op al het zeetransport tussen Bali, Lombok
en Singapore na de Tweede Lombokexpeditie in 1894 onder gouverneur-generaal Van
der Wijck. In 1912 worden ze buren, als Van
der Wijck in villa Parkwijk komt te wonen.
Gedurende lange tijd is De Harscamp in bezit
van het Leger des Heils. Het huis wordt gebruikt als kindertehuis en als een verpleeghuis
voor ernstig zieke verslaafde dak- en thuislozen. Sinds enkele jaren is het weer door particulieren bewoond, die het huis in oude glorie hebben hersteld en in stijl hebben laten bijbouwen.

Villa Parkwijk (Wilhelminalaan 3)
Villa Parkwijk is in 1898 gebouwd, naar een ontwerp van J.W. Hanrath, in Engelse landhuisstijl
voor Marianne Anna Maria Carp-Henny, weduwe van garenfabrikant Carl Frederik Carp. Samen met zijn vader importeert Carl ruwe garens
uit Engeland, laat deze verven in Helmond om
ze vervolgens te exporteren naar het Verre Oosten. In Nederlands-Indië wordt het garen onder
andere gebruikt voor het weven van sarongs.
De volgende eigenaar is jhr. Carel Herman Aart
van der Wijck, oud-gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië en bekend of beter: berucht
vanwege zijn optreden in de Lombok-oorlog
van 1893-1895. Hij laat in 1912 Parkwijk ingrijpend verbouwen door de Baarnse architecten
Rigter & Van Bronkhorst.

Henry Philip Manus, de volgende bewoner, is
een welvarende tabakshandelaar. Zijn dochter
Rosa Manus is bekend als feministe en pacifiste, die in 1943 omkomt in Ravensbrück. Voor
verlofgangers uit Indonesië is de villa een thuishaven als het zendingscentrum van de Gereformeerde Kerk er in 1946 gevestigd wordt. Het is
nu een kantoor.

Villa Woudestein (Luit.-generaal Van
Heutszlaan 4)
Villa Woudestein is in 1885 gebouwd naar een
ontwerp van de bekende architect A.L. van
Gendt. De eerste eigenaar is mr. Maurits Cornelis van Hall. Als advocaat behartigt hij veelal
de belangen van industriële, financiële en cultuurondernemingen in Nederlands Oost- en
West-Indië. Ook de vermogende Samuel Cornelis van Musschenbroek gebruikt vanaf 1907
Woudestein als zomerresidentie. In Indië heeft
hij het gebracht tot bestuurder van de suikerfabrieken op West-Java. Zijn meest opvallende
verandering van de villa is de verhoging van de
toren met een vierde verdieping. Na de oorlog fungeert Woudestein lange tijd als Evangelisch-Luthers rusthuis; nu is er een kantoor in
gevestigd.

Huize Maria Oord (Kerkstraat 25)
Karel Wessel van Gorkum (1835-1910) wordt op
negentienjarige leeftijd, na een studie farma-
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Villa Woudestein, ontworpen door architect Van
Gendt voor mr. M.C. van Hall, raadsman van vele
ondernemers in Indië.

herstellingsoorden, nu veelal kantoren. Zelfs
terminale, verslaafde dak- en thuislozen konden genieten van wat eens aan een jonkheer
toebehoorde. Kasteel Groeneveld is nu van
Staatsbosbeheer en voor iedereen toegankelijk. Hetzelfde geldt voor paleis Soestdijk, waar
eeuwenlang de Oranjes zetelden. Het is nu
weliswaar privébezit van Made by Holland,
maar het hele Nederlandse volk is er welkom
bij de vele manifestaties die in en bij Soestdijk
georganiseerd worden.

cie aan de universiteit van Utrecht, benoemd
tot militaire apotheker in het Nederlands-Indische leger. In 1864 wordt hij hoofd van de
Gouvernements Kina Onderneming te Buitenzorg. Hij zorgt ervoor dat de gedwongen
arbeid op de kinaplantages wordt afgeschaft.
Terug in Nederland in 1880 vestigt hij zich in
villa Maria Oord in de Kerkstraat. Van zijn hand
verschijnen talloze wetenschappelijke publicaties over Indische zaken. Hij maakt zich verdienstelijk als gemeenteraadslid van Baarn en
wordt daarom benoemd tot ridder in de orde
van Oranje-Nassau.

Tot slot
Een van de charmes van Baarn is de grote
hoeveelheid cultureel erfgoed, veelal gebouwd
dankzij fortuinen, die verdiend zijn in Indië.
Op de oude begraafplaats aan de Berkenweg
herinneren grafstenen aan een aantal van de
hierboven beschreven rijke villabewoners. Het
past om ook stil te staan bij de honderdduizenden kleine boeren, koelies en slaven over wier
ruggen deze fortuinen vaak verdiend werden.
Werden de panden vroeger bewoond door de
elite, in de loop der jaren hebben vele anderen
genoten van de prachtige villa’s. Zo kwamen
er rusthuizen, kindertehuizen, opleidings- en
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Wil Hordijk was vele jaren lerares Engels en culturele en kunstzinnige vorming. Ze bestudeert de
architectuurgeschiedenis van Baarn en publiceert
erover, o.a. ‘Torens van Baarn’ (2010) en ‘Horeca
in Baarnse historische panden’ (2016). Zij schreef
een hoofdstuk over Baarnse villawijken in ‘Duizend
jaar Baarn’ (2014) en is programmamaakster en
interviewster van RTV Baarn.
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Op weg naar huis, een eeuwigdurende lokroep
Wederwaardigheden van Muiderbergse Molukse
oud-militairen tussen 1951 en 1962
Jan Vollers
In onze streek waren ooit twee Molukse woonoorden: in de gemeente Huizen aan de
Oud-Bussumerweg het kamp ‘Almere’ en in Muiderberg (gemeente Muiden) werd het
fort ‘Coehoorn’ als zodanig ingericht. In het Huizernummer van TVE uit 2011 ben ik
al eens uitvoeriger ingegaan op de wederwaardigheden van de Huizer Molukkers die
dat jaar herdachten dat ze zestig jaar eerder terecht waren gekomen in Huizen. Eerst
in genoemd woonoord ‘Almere’, later vanaf 1972 in een woonwijkje voor 35 gezinnen.
Er wonen thans 400 Molukkers in de gemeente Huizen, in de tussentijd zijn ook velen
uitgezwermd naar andere woonplaatsen. Maar juist voor die herdenking in 2011 die ik
ook bijwoonde, kwamen zij terug om samen te zijn, om overledenen te herdenken en
herinneringen op te halen.
Thans wil ik uitvoeriger stilstaan bij de afwijkende situatie in Muiderberg. Hoe verging
het Muiderbergse Molukkers? Daar is het niet ervan gekomen om een eigen woonwijk
te bouwen.
Bij aankomst in Nederland in 1951 dienden
oud-militairen in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger met hun gezinnen, totaal ruim
12.000 personen van Molukse afkomst, te worden ondergebracht.1 Ze werden ‘tijdelijk opgezonden’ naar een bestemming waar de Indonesische regering geen bezwaar tegen had. In
ieder geval konden dat niet de Molukse eilanden zelf zijn. Eerst had namelijk de provincie
Zuid-Molukken zich als de Republik Maluku
Selatan (RMS) afgescheiden van de deelstaat
Oost-Indonesië in de federatieve Unie van Indonesië en later, na ingrijpen in Ambonstad door
het nationale leger van de Republiek Indonesia,
trokken RMS-verzetsgroepen zich hoofdzakelijk
terug in de binnenlanden van het eiland Ceram.
De Nederlandse regering had de voormalige
militairen nog wel in Java willen ontslaan, maar
Molukkers hadden met succes bij het gerechtshof in Den Haag dit voornemen aangevochten.
Zoektochten buiten Nederland leverde de Nederlandse regering niets op. Of de overgebleven
keuze om scheep te gaan naar Nederland wel of
niet vrijwillig was voor deze Molukse militairen,
is lang omstreden gebleven.2

Muiderberg was een van de Molukse woonoorden waar de kampleiding het opkomen
voor het behoud van gederfde soldij voorop
stelde. Daarvoor moesten ze bij de Nederlandse overheid zijn. Maar als het ging om
het veiligstellen van wachtgeld en pensioen
verwees die Nederlandse overheid weer door
naar de nieuwe republiek die volgens de Ronde
Tafelconferentie Akkoorden geacht werd die
over te nemen.3 Toen de betrekkingen tussen
de twee landen langdurig slecht bleven, stelde
de Nederlandse regering in 1964 alsnog een
pensioenvervangende uitkering daarvoor in de
plaats.

Wie maakt de dienst uit?
Fort Coehoorn maakte deel uit van de Stelling
van Amsterdam en behoorde evenals bijvoorbeeld de vesting Naarden tot gebied en eigendom van het ministerie van Defensie.
Met hulp van de Dienst voor de Uitvoering
van Werken (DUW), typisch opgezet in de tijd
van de naoorlogse wederopbouw, werd het
terrein in 1951 gereed gemaakt voor bewoning
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Ambonezen in het KNIL.

Tropisch kazerneleven in de Nederlandse
polder

in barakken door Molukkers. Een voormalige
kok bij de DUW, promoveerde er tot kampbeheerder en woonde er ook. Deze stond weer
onder supervisie van een kampleider, een oud
assistent-resident uit Nederlands-Indië, onder
wie kampbeheerders uit verschillende woonoorden vielen. De kampleider zelf woonde in
Amsterdam.
Al snel bleek er gedoe over wie het voor het
zeggen had. De burgemeester van Muiden als
hoofd van de politie? De functionarissen van
het Commissariaat Ambonezenzorg (CAZ),
zoals genoemde kampbeheerder? Hoe kon
de verantwoordelijke burgemeester van Muiden verantwoordelijk gehouden worden voor
het bewaren van de orde, als hij constateerde
dat de kampbeheerder het Maleis niet machtig
was en diens baas zich op zijn woonadres aan
de chique Apollolaan van Amsterdam ophield?
En nu kwam ook nog de oekaze af dat hij, burgemeester, zich vooraf diende aan te melden
bij de gewezen kok, als hij een rondgang op
het terrein wenste te maken! Daartegen protesteerde hij ernstig maar vergeefs bij de hogere leiding van het CAZ en de commissaris
van de koningin.
Trouwens, hoe dachten de Molukkers er
zelf over? Er is een notitie opgetekend van de
inspecteur van de gemeentepolitie dat deze
als hun mening te kennen hebben gegeven dat
de Politie niet gerechtigd is om in onze kamp
handelend op te treden. Indien wij één van onze
mensen slaan, is dit een zaak van de Ambonezen zelf en in dit geval heeft de Politie niets in
te brengen.4
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Zoals elders, hebben de Molukkers zich georganiseerd in een kampraad, in feite een logische
voortzetting van de situatie zoals die ook voor
hen als militair in Nederlands-Indië bestond.
Op de militaire kazernes aldaar woonden hun
gezinnen mede in en waren er eveneens centrale kook- en wasgelegenheden die men er net
zo met elkaar deelde als in de woonoorden in
Nederland. De eigen Moluks-Indische keuken
was heel belangrijk en natuurlijk gingen Molukse nonja’s zo goed als mogelijk door met
wat hier te verkrijgen was, te bereiden.
De kampraad kanaliseerde de wensen en
klachten van de woonoordbewoners naar
de kampbeheerder. In de koude winters die
Molukkers uiteraard niet gewend waren, was
de toebedeelde hoeveelheid kolen te weinig,
stroom was alleen bepaalde uren te betrekken, de beloofde zomerkledij kwam niet af. De
burgemeester kreeg in een luciferdoosje kakkerlakken aangereikt als bewijs dat de schoonmaak te kort schoot… In 1952 vond men het
genoeg en sloten bewoners de kampbeheerder
op in zijn kantoortje. Ook met een ambulante
groenteboer was er opschudding en gedoe:
hij werd gemolesteerd. Er dreigden gevaarlijke
situaties die uit de hand konden lopen, want
de oud-militairen hadden ten slotte permissie
gekregen om (kleine) wapens en klewangs tijdens de verscheping naar Nederland mee te
nemen.

Invoering van zelfzorg
Interessant is dat de procureur-generaal te
Amsterdam in 1953 een missive rondzond
die stipuleert dat Ambonezen Indonesische
staatsburgers zijn, die geen recht hebben op
een verblijfsvergunning en ‘slechts’ een identiteitsbewijs behoeven bij zich te hebben.
Verder bepaalde hij dat de bewoning in kamers van de barakken dienen te worden aangemerkt als woningen ‘in de zin van wet’.
Aanvankelijk stond de Nederlandse overheid
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Aankomst van Molukse gezinnen in Nederland.

niet toe dat Molukkers betaald werkten, dat zou
kwaad bloed zetten bij de vakbonden, maar
vanaf 1956 kwam de ommekeer met invoering van de zogeheten zelfzorg: twee jaar later
werkte bijna 60% van de Molukse mannen.5
De regering achtte het wenselijk om hen te
huisvesten in woonwijken bij bestaande woonkernen waar werk voorhanden was. Kortom de
zelfzorg werd ingevoerd. In 1956 voorzag het
CAZ dat de ‘uiterste datum van ontruiming’
van fort Coehoorn gesteld kon worden op 1 januari 1958. Het ging echter langer duren.
Onder Molukkers in Nederland heerste toenemende verdeeldheid over de vraag wat te
doen. Volgde men de politieke vleugel, de leiding van de uitgeroepen RMS die in ballingschap verkeerde maar nog wel contacten onderhield met het schaarse verzet in Ceram ? Of
vond men de behartiging van de rechtspositie
van oud-militairen die onder de Nederlanders
gediend hebben, het belangrijkst ? Hiervoor
maakte vooral het comité voor de belangenbehartiging van de rechten van oud-militairen
(CRAMS) zich sterk. Die was juist in Muiderberg sterk vertegenwoordigd.

Geen woningen bouwen voor Molukse
ingezetenen
In 1959 stootte het ministerie van Defensie het
fort Coehoorn af, het kwam aan de gemeente
Muiden die er een nieuwe wijk met 78 woningen wilde realiseren. Het CAZ, onderdeel
van het ministerie van Maatschappelijk Werk,
verzocht evenwel meteen daarop om nog een
jaar bij te huren en zo viel het beheer van het
woonoord aansluitend onder de Rijksgebouwendienst. Want inmiddels waren er wel jaren
verstreken, groeide de totale Molukse bevolking door tot 18.000 in 1959, waren er schoolgaande kinderen en waren er dus meer klaslokalen nodig.
Muiden wilde er niets van weten en zei op
30 november 1959 de huur met een maand
op. Muiden vroeg zich af waarom Weesp
geen Molukkers kon of wilde opnemen, daar
werkten de meesten trouwens al. Er ontstond

daarop een juridisch steekspel, de RGD wees
op de huurbeschermingswet, de CAZ stelde
verhuizing van Molukkers in de nabije toekomst naar elders te bouwen woonwijken in
het vooruitzicht, maar de woningen moesten
er nog komen. Muiden daagde de Staat voor
het gerecht.
Het kwam uiteindelijk in 1961 bij de rechtbank tot een opgelegde schikking (comparitie)
tussen partijen, enerzijds de gemeente die wil
bouwen voor eigen inwoners en anderzijds de
Staat die niet zo snel vervangende woningwetwoningen elders gebouwd krijgt.
Deze schikking met als stok achter de deur
dat de rechter alsnog vonnis wijst ten gunste
van de gemeente, indien de beloofde aantallen
huizen er niet komen, werkte aanvankelijk.
Een tweede comparitie bleek toch noodzakelijk. Molukse gezinnen begonnen weliswaar
al mondjesmaat naar andere woonoorden te
verhuizen, de meeste echter pas in 1962 naar
Wormerveer.
Het geduld van alle partijen werd intussen
wel op de proef gesteld. Ook aan de kant van
de Molukse bewoners. Eind 1960 ontstond er
onenigheid over het gebruik van het kerkgebouwtje na een afsplitsing: wie heeft wanneer
toegang tot de kerk en beheert de sleutel? Er
ontstonden vechtpartijen, de Rijkspolitie stationeerde er permanent twee man in het woonoord. Liefst zag men tien Molukse gezinnen
vertrekken naar elders, maar eerst moest de
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Kamp Coehoorn.

geleden schade worden geregeld en vergoed.
De burgemeester wendde zich vergeefs tot de
minister van Maatschappelijk Werk die duidelijk maakte dat ‘er geen medewerking komt aan
overplaatsing, want dat verplaatsen van het
kwaad geen zin heeft’.6
Een minderheid van de bewoners wilde het
CRAMS-bestuur volgen, had het Indonesische
staatsburgerschap Warga negara alhier aangevraagd en vier gezinnen zouden in 1961 inderdaad naar Indonesië repatriëren.
Daarvoor hadden ze alle vertrouwen opgegeven in de politieke vleugel, de RMS. Al in 1956
waren vertegenwoordigers van 80 gezinnen,
onder wie met Ceram gelieerde Molukkers
uit Muiderberg, langs de Indonesische ambassade geweest om op te komen voor hun
belangen. Sterker, toentertijd hadden zij zich
zelfs beschikbaar verklaard om de strijd aan te
gaan tegen de Ceramse verzetsgroepen onder
de RMS-vlag.7 Uiteindelijk doofde het laatste
verzet na de gevangenneming van leider dr.
Soumokil; hij werd veroordeeld tot de doodstraf die in 1966 werd voltrokken (ondanks
een démarche van minister Luns, minister van
Buitenlandse Zaken, om zijn leven te sparen).

De deurwaarder komt ontruiming aanzeggen
Nog één keer en voorlopig voor het laatst ging
het – juridisch – hard tegen hard: najaar 1962,
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bijna drie jaar na de opzegging
van de huur door Muiden van
het gebruik van de barakken in
fort Coehoorn. In 1960 was al een
keer uitgemaakt door de Huuradviescommissie (van Muiden) dat
Ambonezen geen onderhuurders
zijn – wat de Rijksgebouwendienst
staande hield –, maar personen
die het Rijk had ‘gehuisvest’, dat
ze weliswaar een kleine financiële
tegemoetkoming van f 3 per week
als vergoeding betaalden, maar
dat zij en de Staat geen huurovereenkomst met elkaar hadden gesloten. Uiteindelijk traineerden in
1962 nog vijf gezinnen, in totaal
26 personen die weigerden te verhuizen, hun
vertrek, waarop het CAZ hun een beschikking
uitreikte dat ze waren overgeplaatst naar Doesburg en Delfzijl. Muiden had het kort geding tegen de Staat namelijk gewonnen, zodat de Staat
het terrein leeg diende op te leveren, waardoor
er woningen konden worden gebouwd.
De deurwaarder, burgemeester en politie,
het CAZ en de voorzitter en secretaris van
de CRAMS oefenden druk uit op de Molukse
oud-militairen die, zoals zij zeiden, zich niet
vrijwillig op grondgebied van Nederland bevonden, maar zich nog steeds ‘op weg naar
huis beschouwden’. Zij toonden zich gegriefd
dat een beloofde schriftelijke order om te ontruimen er niet was, maar wel een gerechtelijk
vonnis om hen zo nodig met geweld te verwijderen. Het heeft die 27e november 1962 bijna
de hele dag geduurd, eer het kamp leeg was 8

Naschrift
Hoe perspectieven verschuiven
Ver terug in de tijd, begin zeventiende eeuw,
sloot de VOC de eerste overeenkomst met Hitu,
een moslimstaatje op Noord-Ambon. Daarna
volgden overeenkomsten met vele andere vorsten en sultans van de rijk met specerijen gezegende eilanden die Europanen zo waardeerden.
Het ging vooral om nootmuskaat en kruidnagel.
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Bewoners van kamp Coehoorn, Muiderberg, onder anderen
leden van de familie Ohello.

De Nederlanders boden de plaatselijke
heersers met de sultan van Ternate als
regionale hoofdmacht, gunstiger voorwaarden en bescherming dan de Portugezen die een eeuw eerder hetzelfde
hadden bereikt. Of Arabieren vóór die
tijd. En als het moest, vestigde de VOC
met strafexpedities haar monopolie. De
naam van gouverneur-generaal J.P. Coen
valt als de niets ontziende onderwerper
van het laatste Molukse verzet op Banda.
Behalve Ambonezen rekruteerde later
het KNIL eveneens uit de Minahasa op
Celebes soldaten, omdat deze eveneens
christen waren (gemaakt). Nederland
heeft door middel van de VOC op de Molukken en elders versterkte handelsposten gevestigd, Nederlands-Indië was tot ver in de negentiende eeuw geen eenheidsstaat. Molukse
soldaten werden beter betaald dan andere
maar wel weer minder dan Europese soldaten
in dienst van de Kompenie.
In zijn recente oratie als bijzonder hoogleraar
Molukse migratie en cultuur in comparatief
perspectief, wil prof. Steijlen nadere vergelijkende studie gaan verrichten naar soldaten
met éénzelfde etnische achtergrond, zoals Indiase Ghurka’s, Algerijnse harki’s in het Franse
leger en Molukse soldaten in het KNIL. Een
belangwekkend perspectief. 9
Molukse KNIL-militairen hebben bij de onderdrukking van de Atjeh-oorlog een wezenlijke rol gespeeld. Maar er zijn ook Molukkers
die tijdens de Japanse bezetting verzetsdaden
hebben gepleegd, meevechtend met anderen
voor de vrijheid.10 Ghurka’s vielen onder het
Britse opperbevel dat na de Japanse overgave
in 1945 zeggenschap over alle Geallieerden in
Nederlands-Indië kreeg (twee dagen eerder riepen Soekarno en Hatta de Republik Indonesia
uit, die Nederland dus nog niet kon erkennen).
Te verwachten is dat het onderzoek dat de
Nederlandse regering in 2016 gunde aan de
samenwerkende onderzoeksinstellingen om
onderzoek te doen naar het excessieve geweld
tijdens de inzet van legereenheden uit Nederland in Indonesië, nieuw (en wellicht pijnlijk)

licht kan werpen op de rol van Molukse oud-militairen in het Nederlands-Indische leger.11
Het lijkt mij passend om te wachten op
nieuw archiefmateriaal uit beide betrokken
landen dat de basis gaat vormen voor een
meer afgewogen oordeel over zaken die ook
al tijdens eerdere studies bekeken en van een
politiek oordeel voorzien zijn. Ook toepassing
van geweld aan Indonesische kant komt onder de loep. Te gemakkelijk en dus verkeerd is
het om op voorhand te herhalen dat (alleen)
Nederlandse militairen en dus ook onder hen
dienende soldaten van Molukse afkomst ‘aan
de verkeerde kant van de geschiedenis’ hebben
gestaan zoals minister Bot van Buitenlandse
Zaken in 2005 in Jakarta verklaarde over de
grootschalige inzet van Nederlandse strijdkrachten in 1947.
Jan Vollers is voorzitter van TVE. Hij was voorheen
werkzaam van 1978-1983 als hoofd van de Afdeling
Molukkers bij het ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk

Noten
1. Bij de soevereiniteitsoverdracht december 1949
telde het KNIL 65 000 militairen van wie er 26 000
overstapten naar het Indonesische leger, 17 500
werden gedemobiliseerd en 3 250 waren naar Nederland vertrokken. De 1 600 Molukse militairen op
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Ambon kregen ontslag vanwege de RMS-opstand.
Er resteerden op 26 juli 1950, de dag van opheffing
van het KNIL, nog 16 750 in dienst. In oktober 1950
wachtten nog 3 750 Molukse ex-KNIL-militairen
voornamelijk gelegerd op Java op ‘afvloeiing in
Ambon’. Zie H. Smeets en F. Steijlen, In Nederland
gebleven – de geschiedenis van Molukkers 1951-2006,
Amsterdam/Utrecht 2006, p. 55.
In dit artikel spreek ik over Molukkers zoals die
gelegerd op verschillende eilanden van Indonesië
uiteindelijk in Nederland belandden. De meesten
komen oorspronkelijk van de Centrale Molukse
eilanden Ambon, Saparua, Ceram en een minderheid uit de Zuidoost-Molukse eilanden. In citaten
komt de verzamelnaam Ambonezen die destijds
gangbaar was, nog veel voor.
2. Vanaf de afgesproken opheffingsdatum van het
KNIL kregen de resterende militairen de tijdelijke
status van Koninklijke Landmachtsoldaat. Toen het
erop uitdraaide dat ze noch op Java konden blijven
noch naar de Molukken mochten gaan, scheepten zij zich – vrijwillig of op dienstbevel ? – in voor
transport naar Nederland. Overigens moesten ook
al 5000 Nederlandse soldaten naar huis vervoerd
worden en gedemobiliseerd. Passagiers aan boord
van het eerste schip Kota Inten werden welkom
geheten door koningin Juliana. Er zouden tussen
maart en juni 1951 nog elf transporten volgen.
Aangekomen in het legerkamp Amersfoort tevens
demobilisatiecentrum, op weg naar een van de
in haast gereed gemaakte woonoorden, werd per
stencil meegedeeld dat het tijdelijke dienstverband
bij de KL werd beëindigd.
3. Bedoeld bestuur dat primair opkwam voor de
pensioenen betrof de Commissie Rechtspositie
Ambonese Militairen en Schepelingen (afgekort
CRAMS; later uiteengevallen in twee gelijknamige
besturen met dito aanhang). Voor wie meer dan 15
dienstjaren had gediend, bestond recht op pensioen. Dit betrof 958 militairen. Om geen rechten te
verspelen, bemiddelde de Nederlandse overheid
hierin, trotseerde de CRAMS de mening van de
RMS-leiding om zich te onthouden van een beroep
op de regering van Indonesië die volgens de RMS
bestreden moest worden, en werd uiteindelijk, in
1954, duidelijk dat alle 450 ingediende aanvragen,
die Buitenlandse Zaken aan de Indonesische regering had doorgeleid, geen reactie opleverden. Zie
H. Smeets en F. Steijlen, p. 162-164.
4. Archief gemeente Muiden 1930-1995. inv.nr 458 in
het Gemeentearchief Gooise Meren en Muiden te
Naarden.
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5. H. Verwey-Jonker, Commissie Ambonezen in Nederland. Den Haag 1959, p. 42.
6. Brief min. MW 27-1-1961. Archief gemeente Muiden 1930-1995. inv.nr 459 in het Gemeentearchief
Gooise Meren en Muiden te Naarden.
7. ‘RMS tegen wil van Zuid-Molukkers; groep uit
Ceram wil strijden voor Indonesië – snelle terugkeer?’ de Volkskrant, 12 mei 1956.
8. Ambonezenwoonoord Coehoorn ontruimd. Nieuwe
Leidsche Courant, 28 november 1962.
9. F. Steijlen, Tjakalele bij volle maan, rede uitgesproken bij de aanvaarding van de leerstoel Molukse
migratie en cultuur in comparatief perspectief, VU
op 9 februari 2018.
10. B.R. Immerzeel, Moluks verzet WO II. De rol van
Molukkers in het verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Utrecht 1992.
11. Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken,
van Defensie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal van 2 december 2016 over de
steun aan historisch onderzoek door het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV),
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) naar
geweldspleging in Nederlands-Indië/ Indonesië
van 1945-1949, 26049, nr. 82.
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‘Indische’ villa’s
Hans Mous
Iemand moet de eerste zijn geweest. Maar vermoedelijk zullen we nooit met zekerheid
weten wie uit onze omgeving als eerste het tropisch wonderland van ‘Indië’ bereikte. Als
het Elbert Lubbertsz uit Naarden is geweest heeft hij het met de dood moeten bekopen.
In 1660 meldden zijn nakomelingen zich bij de Kamer van Amsterdam van de VOC om
het geld dat de compagnie nog aan Lubbertsz schuldig was, op te eisen.
Naar Indië en terug uit Indië
Uit het artikel van Ineke de Ronde kunnen
we opmaken dat Elbert geen uitzondering is
geweest: Na hem volgden honderden, uiteindelijk zelfs duizenden streekgenoten, waarvan nog in de achttiende eeuw het overgrote
deel de reis niet overleefde. Pas in de negentiende eeuw werd een reis naar en een verblijf
in Indië een minder hachelijke zaak. Op een
stoomschip duurde de reis korter (zeker na de
opening van het Suezkanaal in 1869) en was
ze minder riskant. De geneeskundige kennis
deed ook het aantal slachtoffers van ziekten
als scheurbuik en malaria fors dalen.
Tot 1870 waren het bijna alleen zeelieden, soldaten, kooplui en ambtenaren die naar Indië
gingen. Tot de laatste categorie behoorde mr.
Pieter Merkus, geboren in Naarden in 1787 als
zoon van de predikant van de Waalse gemeente
aldaar. In 1815 vertrok hij naar Indië, waar hij
procureur-generaal en later president van het
Hoog-Gerechtshof werd. Daarnaast was hij lid
van de Raad van Indië. In 1840 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal. In die functie
heeft hij niet veel tot stand gebracht, (mede)
doordat hij al in 1844 in Soerabaja overleed.
Ook in omgekeerde richting ontstonden er
in de negentiende eeuw contacten met Indië.
Bestuursambtenaren en militairen waren daar
al vroeg aan hun pensioen toe, tropenjaren telden immers dubbel. Voor wie dan terugkeerde
naar het vaderland, werd soms een betrekking
gezocht. Zo werden verschillende oud-Indiëgangers burgemeester. Een voorbeeld daarvan
is de Bussumse burgemeester Reinse Keijzer
(1862-1868). Hij wordt door Luud Wierenga en
Titia van der Zee betiteld als ‘De Regent van

Bussum’. Deze oud-asistent-resident had een
bijzondere aanleg voor het belanden in conflicten, vooral met de leden van de gemeenteraad,
die hij blijkbaar beschouwde als een soort inlanders. Toen hij in 1868 weigerde voor de wethouders sleutels te laten maken voor de kast
waarin de ‘stukken’ lagen, was dat de laatste
druppel. Hij moest het veld ruimen.

Heimwee naar de tropen
Vanaf 1870 werd Indië steeds meer opengesteld voor particuliere ondernemers. Dat betekende dat meer en meer Nederlanders in de
tropen fortuin konden maken. En wie het gemaakt had, keerde terug naar Nederland om
daar te genieten van de verdiende rijkdom. Een
van de voorwaarden daarvoor was een villa in
een groene omgeving. Nu trof het dat in 1874
de Oosterspoorweg was geopend waardoor
plaatsen als Bussum, Hilversum en Baarn
makkelijker bereikbaar waren geworden. Het is
dan ook geen toeval dat juist in deze plaatsen
heel wat villa’s met ‘Indische’ namen staan. De
Indischgasten lieten hiermee op z’n minst een
vleugje heimwee naar de tropen zien.
Van deze villa’s staan er nog heel wat, maar het
zijn er veel meer geweest. De meeste dateren uit
de jaren 1880-1920. Een deel ervan is overigens
gebouwd door ondernemers die waarschijnlijk
dachten dat ‘Indische’ namen goed zouden
verkopen aan de oud-Indiëgangers. Dit was
het geval met de villa’s Java, Sumatra, Borneo,
Celebes en Insulinde die de ondernemer Willem
Cornelis van Vliet aan de Eslaan in Bussum liet
bouwen. Veel van deze ‘Indische’ villa’s hebben
geografische namen: Soerabaja, Java en Banda
komen diverse keren voor. Andere namen zijn
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‘Indische’ begrippen: Soeka hati (blij), Sedep
Malem (witte nachtlelie) of Roemah Satoe (huis
één). Deze laatste categorie is ongetwijfeld door
bewoners die uit Indië kwamen, bedacht.
Hier en daar in dit nummer vindt u pagina’s
met foto’s van villa’s met ‘Indische’ namen,

zowel huizen die er nog staan als huizen die
er niet meer zijn. Kortom sporen van Indië die
u nog steeds kunt aantreffen, maar ook sporen
die niet meer zijn terug te vinden. Ze geven
een beeld van hoe ‘Indisch’ onze omgeving
(geweest) is.

‘Indische’ villa’s in Bussum
Dubbelvilla: Ardjoeno en Pelangoenan. Groot
Hertoginnelaan 10 en 12 (foto Klaas Oosterom).
Inzet: Gevelsteen met de
vulkaan Ardjoeno.

Villa Deli Toewa, Nieuwe ’s-Gravelandseweg 1 en
3. Gebouwd in 1885 (foto: Beeld van Bussum).

Villa Batavia (vroeger en nu), Parklaan 22, hoek
Willemslaan (collectie Streekarchief en foto Klaas
Oosterom).
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Villa Soerabaja, Eslaan 16. Gebouwd in 1895 in opdracht van G.A. van de Pol, bouwondernemer in
Nederlands Indië. Soerabaja was een van de mooiste villa’s van Bussum, met overdadig versierd houtwerk
aan de dakrand. De villa is gesloopt in 1956 (collectie Streekarchief ).

Villa Pelaboehan Santosa, Koningslaan 52.
Gebouwd in 1918 in opdracht van Jouke Cornelis
Metus, gezagvoerder op schepen naar Indië.
Pelaboehan Santosa betekent Vredige haven (foto
Klaas Oosterom).

Villa Randoe, Boslaan 5. Randoe betekent
Kapokboom (foto Klaas Oosterom).
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Een koloniaal leven
Indiëgangers in het Prins Hendrikpark in Bussum
Gerard Hoogendijk
Hoe was het leven in Indië? Lees de schets van veertien personen die in Indië werkten
in de periode tussen 1865 en 1957 en daarna woonden in het Prins Hendrikpark (PHP),
een villawijk voor het station Naarden-Bussum. Zij kwamen uit het kleine Nederland
met 5 miljoen inwoners op 41.543 km2 en gingen naar Indië met 60 miljoen inwoners,
wonend op 1.910.931 km2, verspreid over 6.000 bewoonde eilanden. Zesenveertig keer
groter in oppervlak, twaalf keer talrijker aan bewoners, wat een uitdaging!1
Zeilvaart
Gezagvoerder Karel Stokhuyzen,
Mecklenburglaan 54B.
Op 6 september 1865 monstert Karel Stokhuyzen, 16 jaar oud, aan op de Jupiter een fregat
met een bemanning van 25 personen: kapitein,
drie stuurlieden, dokter, bootsman, zeilmaker,
timmerman, kok, koeienboer tevens koksmaat,
hofmeester en hulpje, de matrozen en de jongens. Zakken met gort, erwten en bonen, spek,
boter, water en brandewijn gaan aan boord en
ook een koe, varkens en kippen. Voor ambtenaren en officieren zijn er slaapcabines en voor
de soldaten hangmatten in het ruim. Na 90
dagen zeilt de Jupiter de Straat van Soenda binnen, langs de uit zee oprijzende krater Krakatau. Bij aankomst in Batavia proosten de ambtenaren dankbaar op kapitein en bemanning.
Het is weer gelukt, die riskante zeiltocht! Want
riskant was het.
In het Prins Hendrikpark, Prins Hendriklaan
21, wonen de drie dochters van scheepsbouw
meester Jan Knol. Hij bouwde het fregat Betsy
en Sara. Op haar eerste tocht vervoerde ze
soldaten naar Batavia en keerde terug met
een lading koffie en suiker. Een storm overviel
haar. De windjammer sloeg stuk op de kust
van Zuid-Afrika. Van de 32 bemanningsleden
verdronken er 19, onder wie de kapitein, de
stuurman en de scheepsarts.
In Soerabaja feesten de matrozen in de huizen van plezier tot hun gage op is, maar Karel
blijft aan boord. Hij bestudeert de atlas, de
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windsystemen, de stromingen en de sterrenconstellaties. Karel wil stuurman worden. De
Jupiter vaart door naar Pasoeroean, Oost-Java,
voor een lading koffie. Met twintig passagiers
en volle lading gaat de tocht rond de Kaap terug naar Nieuwediep, bij Den Helder. Na drie
vaarten sparen schrijft Karel zich in bij het
Zeemanshuis in Amsterdam en de Zeevaartschool, totale kosten ƒ 11,00 per maand. Hij
slaagt voor het examen derde stuurman.
Als derde stuurman monstert Karel aan op
een bark van de Nederlandsche Handel-Maatschappij met een lading machines voor de suikerfabrieken. Na 112 dagen komt de bark aan
in Semarang. De sfeer aan boord van Batavia
naar Amsterdam is anders dan tijdens de
heenreis. Drie passagiers reizen mee terug,
een man met vrouw en kind. De man is bleek.
Hij hoopt door de frisse zeewind te genezen.
Voordat de bark de Kaap rondt, overlijdt hij.
Er wordt een kist getimmerd, op een baar geplaatst met twee banken langszij.
’s Nachts heeft Karel de hondenwacht bij
de kist van 24 uur tot 4 uur uit respect voor
de dode en de noodzaak van het verjagen van
scheepsratten. Op verzoek van zijn vrouw is
het hoofd van de overledene zichtbaar gehouden. Karel valt half in slaap bij het licht van
twee kaarsen. Plots ziet hij een witte gedaante
aanzweven. Van schrik breekt het zweet hem
uit. Het is de vrouw van de overledene die in
nachtjapon haar man nog een laatste keer wil
zien. De volgende dag zijn de zeilen los, staat
de bemanning in net pak, hangt de vlag halfstok
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Reven der zeilen.

en luidt de scheepsklok traag. Driemaal dragen
de matrozen de kist het dek rond, vrouw en
kind volgen. Dan schuiven de matrozen de kist
op het laadbord aan lijzijde. De gezagvoerder
leest uit de bijbel woorden van troost en hoop.
Dan volgt het commando: ‘Een, twee, drie, in
godsnaam!’ De verzwaarde kist zakt weg in de
diepblauwe oceaan. De zeilen worden weer
strakgetrokken, de vlag gaat omhoog en men
drinkt een borrel. Na 110 dagen volgt de aankomst in het Nieuwediep.
Karel stuurt in 1876 de bark Lena voor het
eerst door het pas geopende Noordzeekanaal,
zeven jaar na de opening van het Suezkanaal
in 1869. De reisduur voor de Indiëgangers gaat
terug van negentig naar dertig dagen. Karel
spaart en gaat weer op stuurmancursus, voor
tweede en later voor eerste stuurman. Met de
brik Gedeh krijgt Karel de opdracht behalve
koffie ook twee tijgers te vervoeren voor Artis.
Vijftig straathonden en honderd kippen varen
mee als voedselpakket. Een stormgolf slaat de
kooien met honden en kippen overboord. De
tijgers brullen van de honger. Op Sint Helena
gaan behalve vers water ook twee tonnen Amerikaans spek aan boord voor de tijgers. De koffie komt behouden aan in Amsterdam. Slechts
één tijger bereikt levend Artis.
In 1883 vaart Karel voor de zoutdienst langs de
eilanden. Met de kleine bark Marie komt hij in
augustus 1883 aan op de rede van Telok Betong,
Zuid Sumatra, om honderd baal zout te lossen.
’s Avonds drinkt Karel een borrel aan boord
met collega’s van aanliggende schepen. ’s Mor-

Karel Stokhuyzen.

gens, 25 augustus, ziet Karel aan de horizon een
reuzengolf van 25 meter hoog naderen. Haastig
zet hij luiken en deuren vast. Dan heft de golf de
bark Marie omhoog en werpt haar op de kade.
De passagiers willen de Marie verlaten, maar keren terug onder een neerstortende asregen. Een
vernietigende dreun perst de longen in elkaar:
de Krakatau explodeert. Het is angstig afwachten. Een regen van vuur klettert neer. De zee
loopt terug en zwelt dan aan. Een vloedgolf heft
de bark omhoog. Daarna deint de bark weer op
de golven. De chaos is totaal. Schuren en loodsen liggen aan stukken in de baai. De prauwen
en schoeners zijn gezonken. Lijken drijven in de
haven. Hulp uit Batavia komt na weken.
Dankzij de regelmatige zoutdienst, saai maar
goed betaald, kan Karel aan trouwen denken.
In 1892 trouwt Karel, 44 jaar, met Wilma Siekemeyer, 18 jaar, de dochter van een collega-
gezagvoerder. Na 41 jaren varen gaat Karel definitief aan wal. Hij is dan 57 jaar oud. Het gezin
gaat wonen in het Prins Hendrikpark, Mecklenburglaan 54B, Karel, Wilma en vijf kinderen.2

Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger
(KNIL)
De Atjeh-oorlog
De Atjeh-oorlog (1873-1914) breekt uit vanwege de tegenstelling tussen de Islam en de
opdringende koloniale bezettingsmacht. Aan-
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Gewond in Atjeh.

leidingen zijn het conflict om de peperhandel
en de Atjehse zeeroverij.

Ritmeester Henk van Jeveren
Henk van Jeveren is geboren in 1854 te Soerabaja, waar zijn vader ‘omgaande rechter’ is.
Een omgaande rechter trekt te paard van dessa
naar dessa als voorzitter van de lokale rechtbank. Hij heeft assistenten die bekend zijn met
het inlandse recht. Henk heeft zijn vader niet
echt gekend. Mr. W.A. van Jeveren overlijdt in
februari 1855.
In 1873 volgt Henk de opleiding tot cavalier
aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Henk is een paardenliefhebber. In november
1876 gaat Henk scheep, samen met 155 supplementaire troepen naar Batavia. De troepen
gaan door naar Atjeh en Henk gaat als tweede
luitenant cavalerie naar Soerabaja. In 1882
vertrekt hij als eerste luitenant cavalerie naar
Semarang en daarna naar Makassar op Celebes. In 1887 begeleidt Van Jeveren een schip
vol beriberipatiënten van Makassar naar Batavia. Daarna gaat hij naar Soerabaja waar hij
als cavaleriecommandant verantwoordelijk is
voor de paardenstallen. Na deze rustige jaren
krijgt ritmeester Van Jeveren de opdracht zich
te voegen bij het 4e Escadron te Atjeh. De krant
De Locomotief vermeldt op 30 juli 1890 dat rit-
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meester Van Jeveren met een aantal bereden
hoofdofficieren de met de boot aangekomen
soldaten van de aanlegsteiger van de kustplaats Oleh-leh naar de hoofdstad van Atjeh,
Kota Radja, begeleidt ter voorkoming van een
guerrilla-aanval door het Atjehs verzet.
In 1893 heeft ritmeester Van Jeveren vijftien
jaar onafgebroken gediend in het KNIL en
daarmee het recht verkregen op twee jaar verlof naar Europa. Tijdens zijn verlof ontmoet hij
Marie de Josseling de Jong, geboren in Zutphen. Op 3 oktober 1895 trouwen ze, Henk 41
en Marie 27 jaar. Ze keren terug naar West-Java,
Salatiga. Hier wordt zoon Ico geboren op 29
oktober 1896. In september 1897 maakt Henk
zijn twintig jaren KNIL-dienst vol. Hij krijgt eervol ontslag met behoud van pensioen. Terug
in Nederland wordt dochter Henriëtte geboren op 10 februari 1898. Oud-ritmeester Van
Jeveren wordt lid van de Paardenkeuringscommissie in Zeeland. In maart 1901 selecteert hij
de paarden voor het leger. Zijn verblijf in Indië
vraagt zijn tol. Op 7 juli 1913 gaat hij in Bussum
wonen, Albrechtlaan 16, tegenover het station
Naarden-Bussum. Hij verzwakt steeds meer.
Zijn vrouw Marie dringt aan op terugkeer naar
Zutphen waar haar familie woont. Op 23 juli
1916 overlijdt oud-ritmeester Henk van Jeveren
in Zutphen, 62 jaar oud.
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Landraad met omgaande rechter.

Kapitein Louis Carel Justus baron Van Utenhove
Hoe anders verloopt een militaire carrière, als
men van adel is in een standenmaatschappij. Louis C.J. baron Van Utenhove is geboren
in 1862 in Serang, West-Java. Hij is de zoon
van een gevangeniscommandant. De baron
trouwt op 1 maart 1887 met Paulina C.J.M.E.
Bovens, 18 jaar oud, geboren in 1868 te Salatiga, Midden-Java. In september 1884 legt
hij het examen af voor onderofficier bij het 1e
Regiment der Infanterie. Eind 1886, 24 jaar
oud, ontvangt Van Utenhove de benoeming
tot tweede luitenant bij het 1e Regiment der
Infanterie. In juli 1887 gaat de baron met zijn
echtgenote naar Batavia. Zijn plaatsing is bij
het 18e Bataljon der Infanterie te Buitenzorg,
Buitenzorg het koele, boomrijke buitenverblijf
van de elite van Batavia. De Java Bode van 29
augustus 1889 meldt dat de tweede luitenant
L.C.J. baron Van Utenhove wegens ziekte
tweejarig verlof naar Europa is toegekend.
Terug op Java ontvangt de baron, inmiddels
eerste luitenant, het bericht zich te voegen bij
het 15e Bataljon der Infanterie te Atjeh voor
de strijd. Maar de Java-Bode van 21 mei 1895
meldt dat deze overplaatsing naar Atjeh is ingetrokken. Het Bataviaasch Nieuwsblad van 28
augustus 1901 meldt dat aan de kapitein L.C.J.
baron Van Utenhove een jaar verlof naar Europa is toegekend wegens langdurige dienst.
Ruim een jaar later vermeldt Het Nieuws van
den Dag voor Nederlandsch-Indië van 1 oktober
1902 dat kapitein L.C.J. baron Van Utenhove
een detachement suppletietroepen van vier
onderofficieren en 50 minderen begeleidt, ondersteund door twee luitenants, van Amsterdam naar Batavia op het s.s. Prinses Amalia.
Het Soerabayasch Handelsblad van 3 september 1904 deelt mee dat het verlof van L.C.J.
baron Van Utenhove naar Oengaran met een
maand verlengd is. Oengaran ligt hoog en
koel in de bergen ten zuiden van Semarang,
Midden-Java, dichtbij Salatiga, waar ook de familie van zijn vrouw woont. Het Bataviaasch
Nieuwsblad van 20 januari 1905 brengt verheugend nieuws: aan L.C.J. baron Van Utenhove,
kapitein der infanterie, is op verzoek wegens

volbrachte diensttijd eervol en met behoud
van recht op pensioen ontslag verleend.
Op 28 september 1905 verhuist oud-kapitein
Van Utenhove, oud 43 jaar, met vrouw en dochter naar Bussum, Mecklenburglaan 62. Het
Bussums bevolkingsregister vermeldt geen
titel ‘baron’. Na vijftien maanden verblijf in
Bussum vertrekt het gezin naar Batavia, waar
Van Utenhove zijn titel van baron opnieuw vermeldt en de functie verwerft van bibliothecaris
van het Departement van Oorlog te Batavia.
In augustus 1915 kent het Departement hem
acht maanden verlof naar Europa toe wegens
zesjarige dienst. In februari 1917 gaat hij met
pensioen en is dan op vier maanden na, 55 jaar
oud. Hij overlijdt op 20 mei 1935 in Buitenzorg,
72 jaar oud.

Gezondheidszorg
De Officieren van Gezondheid zijn artsen die
vanuit het garnizoen zorg verlenen aan zowel
de Europese als inlandse bevolking. De garnizoenen liggen ver uiteen en de uitdaging is
groot: malaria, cholera, pokken, pest, tyfus, dysenterie, tuberculose en beriberi. Met vaccinaties, hygiënische maatregelen en medicijnen
daalt het aantal sterfgevallen.3

Militair apotheker Hendrik Duursma
Hendrik Duursma, geboren in 1855 in het Friese
Smallingerland, volgt de opleiding voor militair apotheker bij de afdeling Indische Phar-
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Cavalerie in Nederlands-Indië.

macie in Utrecht. Geslaagd in 1878 trouwt hij
Neeltje de Rooy. Met de s.s. Conrad varen ze
tweede klasse naar Batavia. Op hetzelfde schip
varen 400 soldaten mee voor de Atjeh-oorlog.
Hendrik start als derde klasse apotheker in Padang op Sumatra. In 1881 verplaatst het gezin zich naar fort De Kock. Neeltje is zwanger.
Hier wordt zoon Durk Jurre geboren. In 1883
verhuist het gezin naar het militair ziekenhuis
in Muntok op het eiland Bangka-Billiton, voor
de zuidoostkust van Sumatra. Als militair apotheker tweede klas gaat Hendrik in 1887 naar
fort Willem I, bij Semarang op Midden-Java.
Dit fort heeft een groot militair ziekenhuis,
hoog en koel gelegen. Op 1 november 1888
bevalt Neeltje hier van een dochter Johanna.
In 1891, na twaalf jaar onafgebroken dienst,
gaat het jonge gezin met groot verlof van achttien maanden naar Nederland. Hendrik is dan
36 jaar, Neeltje 38, Durk Jurre 10 en Johanna
2. Wat is Amsterdam veranderd! Het nieuwe
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Rijksmuseum, het Centraal Station en de imposante winkels.
Terug in Indië in oktober 1891 werkt Hendrik
Duursma in Palembang op de oostkust van
Sumatra en vanaf september 1895 in Semarang op Java. Om de drie à vier jaar is het koffers inpakken en verhuizen. In maart 1898 gaat
het gezin op verlof naar Nederland. In 1900
vraagt Duursma verlenging van verlof met anderhalf jaar. Hij is zwak en moe. In december
1904 hoopt het departement hem over te halen om terug te komen voor de eervolle functie
van ‘dirigerend apotheker’ in Weltevreden, de
chique en geliefde woonwijk van Batavia. Hij
voelt zich uitgeput en bedankt. April 1905 krijgt
Duursma eervol ontslag na vijftig jaar tropendienst (tropenjaren tellen dubbel).
Na jaren kuren meldt Duursma in oktober
1913 zich als lid van de keuringscommissie
van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam,
gelegen achter het Centraal Station. Het ge-
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Hendrik Duursma in het Koloniaal Etablissement te Amsterdam.

zin gaat in oktober 1914 in Bussum wonen,
tegenover het station Naarden-Bussum, Albrechtlaan 28. Een jaar later overlijdt militair
apotheker Hendrik Duursma in oktober 1915,
60 jaar oud.

Het koloniaal bestuur
Secretaris Departement Binnenlands Bestuur
Bernard ter Brake
November 1920 reist Margrieta Dannenberg
van Batavia naar Bussum, Albrechtlaan 16,
waar haar twee zussen Wilma en Jacoba wonen. Haar man is Bernard ter Brake, administrateur bij het departement Binnenlands
Bestuur te Batavia. In november 1921 gaat Bernard voor acht maanden met ambtelijk verlof
naar Europa. Margrieta vertrok een jaar eerder
uit angst. Angst voor wat? Zij waren naar Indië
vertrokken met zijn zessen, in de kracht van
hun leven. Na enkele jaren sterven Lambert en
Hendrika ter Brake en haar echtgenoot Frederik van Schagen.

In 1904 gingen Bernard ter Brake en 24 collega’s als kandidaat-Oost-Indische ambtenaar
naar de Oost. Na drie jaar dienst op verschillende buitenposten krijgt Ter Brake in mei 1907
een aanstelling bij het departement Binnenlands Bestuur in Batavia, een aanstelling waar
elke ambtenaar naar uitkijkt: werken in Batavia
en wonen in Weltevreden. Tijdens zijn eerste Indisch verlof in 1907 trouwt Ter Brake met Margrieta Dannenberg in Zwolle. Samen vertrekken
zij met de s.s. Prinses Sophie naar Batavia.
Lambert ter Brake, de oudere broer van Bernard, voelt zich ook aangetrokken tot Indië. In
maart 1908 krijgt hij als gediplomeerd arts zijn
aanstelling als officier van gezondheid tweede
klasse bij het KNIL. Hij trouwt met Annie
Hilgeman. Samen gaan zij naar Indië. Eerst
praktiseert hij op Bali, daarna op Sumatra, in
fort De Kock, waar hij een bloedvergiftiging oploopt. Ter Brake sterft op 31 januari 1909 en zijn
vrouw, 34 jaar oud, reist terug naar Nederland.
Hendrika ter Brake, de oudste zus van Bernard, trouwt in 1904 te Vriezenveen met Frede-
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Gouvernementsgebouw in Batavia (eigen foto).

rik H. van Schagen, hoofdboekhouder van N.V.
Elektra te Amsterdam. In 1907 krijgt Frederik
de benoeming tot gouvernements-accountant
in Oost-Indië. Met de s.s. Rembrandt gaan zij
naar Indië en wonen in Batavia, in Weltevreden.
Hendrika krijgt een zoon Frits in 1908 en een
zoon Hendrik in 1911. In opdracht van de gouverneur-generaal voert Frederik de standaardboekhouding in bij de overheidsbedrijven zoals de Pakhuisdienst met 450 vestigingen, de
Opiumfabriek en het Marine Etablissement en
bij alle particuliere ondernemingen. Hij voert
zelfs een rentabiliteitsonderzoek uit naar de
haalbaarheid van het vissen naar parels en parelmoerschelpen bij de Aru-eilanden.
Al in 1911 kunnen de Tinmijnen op Banka,
de Goudmijn en alle overheidsdiensten en -bedrijven hun balansen en resultatenrekeningen
presenteren tot tevredenheid van de belastingdienst. In 1913 beschikt Van Schagen over vier
adjunct-gouvernements-accountants en drie
lagere ambtenaren. In 1915 krijgt hij de ambtstitel van ‘Chef van de Gouvernements-accountantsdienst’.
Frederik, Hendrika en de drie kinderen vormen een gelukkig gezin. Er is volop ontspanning in de sociëteit Concordia. Ze kopen een
koetsje met paard voor uitstapjes. Hendrika’s
broer Bernard en schoonzus Margrieta wonen
ook in het chique Weltevreden. Ook hun gaat
het goed. Plotseling slopen de tropen het huiselijke geluk. Moeder Hendrika wordt ziek en
sterft op 3 mei 1917 in Weltevreden. Na haar be-
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grafenis moet haar man op de operatietafel in
Batavia voor een huidgezwel op zijn rug. Zijn
gezondheid verzwakt. Hij krijgt in november
1918 ziekteverlof. Met zijn drie kinderen gaat
Van Schagen naar Holland. Op Oudejaarsdag
1919 overlijdt de man die de accountancy in
Indië introduceerde. Zijn weeskinderen zijn
nog jong: Alida 14, Frits 11 en Hendrik 8 jaar.
Op verlof in Nederland in 1921 bezoeken
Bernard en Margrieta ter Brake vader Barend
ter Brake in Vriezenveen en vertellen hem het
droeve verhaal over de dood van zijn dochter
Hendrika, zijn zoon Lambert en zijn schoonzoon Frederik van Schagen. Zal dit ook mijn
dochter en schoonzoon overkomen? zal vader
Barend gedacht hebben. Het echtpaar keert in
oktober 1922 terug naar Batavia. Barend maakt
carrière bij het departement Binnenlands Bestuur. Hij wordt voorzitter van de Sportvereniging Binnenlands Bestuur. Als echtpaar
nemen Bernard en Margrieta deel aan het
sociaal-culturele leven van Weltevreden, zoals
het bal-masqué in de Planten- en Dierentuin.
Als secretaris van het departement Binnenlands Bestuur gaat Barend in augustus 1933
met pensioen. Ze keren terug naar Nederland
en gaan wonen in de Bilt. Bernard wordt 70 en
Margrieta 89 jaar.

Controleur Binnenlands Bestuur Durk Jurre
Duursma
In 1860 verschijnt Max Havelaar van Multatuli
(pseudoniem van ex-assistent-resident Edu-
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ard Douwes Dekker), een aanklacht in romanvorm tegen de wantoestanden in Indië. De
nieuwe functionaris ‘Controleur Binnenlands
Bestuur’(CBB), ingesteld in 1866, behoort
wantoestanden tijdig te signaleren. Durk Jurre
Duursma, zoon van militair apotheker Hendrik
Duursma, geboren in 1881, wil bij de CBB. Opgegroeid op Sumatra en Java volgt hij de driejarige opleiding voor CBB. Ook Maleis of Javaans
spreken is vereist, dat is voor Duursma geen
probleem. Hij kiest Javaans en daarmee voor
Java. In december 1905 gaat hij als aspirant-controleur langs de suikerplantages en -fabrieken in
de residentie Banjoemas aan de zuidkust van
Midden-Java. Op de zuidkust heerst malaria. Al
na een jaar is Duursma slachtoffer en moet hij
twee maanden kuren. Hij krijgt een overplaatsing naar het hoger gelegen Tjitjoeroeg met
zijn theeplantages. Te paard gaat hij de plantages langs, informerend en luisterend, maar wie
heeft vertrouwen in een controleur, wie hangt de
vuile was buiten? Wat doet de resident met een
negatief rapport, treedt hij op of kiest hij voor
de lieve vrede?
Duursma hoopt op een jaar verlof, maar in
1910 wordt het verlof na zes jaar tropendienst
afgeschaft. Een overplaatsing naar het nog
hoger gelegen Soekaboemi geeft hem meer
koelte in de nacht, maar zijn hoesten houdt
niet op. Heeft hij ook tbc opgelopen? In 1913
krijgt hij één jaar verlof naar Europa, een verlof dat met twee keer zes maanden wordt verlengd. Duursma zoekt een bruid en krijgt ver-

Herstellingsoord Tosari.

kering met Gerda van Os. In april 1914 trouwen
ze. Terug op Oost-Java gaat Duursma weer
rond op inspectie. Het gaat hem steeds moeilijker af, zelfs te paard lukt het niet meer. Twee
maanden is hij ziek. Een week na het overlijden
van zijn vader op 6 oktober 1915 leest Durk
Duursma in het Bataviaasch Nieuwsblad het
overlijdensbericht van zijn vader, militair apotheker Herman Duursma, één regel, verstopt
tussen de handelsberichten over Santos Koffie
en het Interim Dividend van de Deli-Maatschappij. Gerda ziet met zorg hoe haar man
steeds bleker en magerder wordt. Begin augustus 1917 gaat Duursma naar het hoog gelegen
herstellingsoord Tosari.
Op 22 augustus 1917 overlijdt Durk Duursma,
oud 36 jaar. Zijn overlijden komt niet in de Indische kranten. Zijn moeder Neeltje Duursma-De
Rooy, wonend in Bussum, Albrechtlaan 28,
plaatst zijn overlijdensadvertentie in De Gooien Eemlander.

De pers en de opinievorming
Redacteur Carel van Kesteren
Carel van Kesteren woont van 1906 tot 1911
op de Prins Hendriklaan 6, tegenover station
Naarden-Bussum. Regent Ario Tjondro Negoro, vorst van Demak, nodigt hem, 24 jaar
oud, in 1861, uit als huisonderwijzer voor zijn
zonen. Carel streeft naar gelijkwaardigheid tussen Europeaan en Indiër. Twee zonen van de
vorst worden regent: Ario Sosroningrat wordt
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regent van Djepara. Hij is de vader van Raden
Adjeng Kartini, de zeer gewaardeerde Indonesische feministe die opkomt voor de rechten
van de vrouw in het polygame huwelijk.
In 1863 neemt Carel van Kesteren het weekblad De Semarangsche Courant over en maakt
er een progressief dagblad van met de naam
De Locomotief. De havenplaats Semarang
heeft een zeer gevarieerde bevolking: Javanen,
Arabieren, Chinezen, Japanners en overige eilanders, zo is ook de redactie samengesteld.
Van Kesteren stelt: koloniaal bezit verplicht tot
humaniteit; een volk dient in zijn kindsheid
door gebod bijgestuurd, als jongeling door
een voorbeeld begeleid en als volwassene
zelfstandigheid gegeven. Als voorzitter van de
loge La Constante et Fidèle sticht hij de H.B.S.
van Semarang in 1876, voor de kinderen van
Europeanen en de Indisch adel.
In 1877 keert Van Kesteren terug naar Amsterdam. Hier richt hij in 1879 het maandblad De
Indische Gids op, een maandblad met topics
als: de bescherming van de inlander tegen willekeur van ambtenaren en dorpshoofden, de
verbetering van het onderwijs, de omzetting
van communale gronden in individueel bezit,
beperking van de opiumconsumptie, aanleg
van meer irrigatiekanalen, spoor- en tramwegen, kortom: ontwikkel Indië en laat de Indiërs
daaraan gelijkwaardig deelnemen. De Indische
Gids verschijnt van 1879 tot 1942.4
Vanuit Amsterdam bewaakt Van Kesteren
zorgvuldig het redactiebeleid van De Locomo-

tief. In 1887 neemt hij Pieter Brooshooft als
hoofdredacteur aan, een man met dezelfde
idealen.5 Als lid van het Indische Comité dringt
Brooshooft in 1888 aan op financiële en gedeeltelijke wetgevende zelfstandigheid van Indië,
zoals in Brits Indië. In zijn brochure van 1901
De Ethische koers in de koloniale politiek pleit
hij voor een goede bescherming van de Indiërs tegen uitbuiting.6 Mr. T.Ch. van Deventer,
26 jaar oud, trekt in 1882 naar Indië en wordt
lid van de Raad van Justitie van Semarang. Hij
raakt bevriend met Pieter Brooshooft. Hij ziet
hoe de inlanders lijden onder de economische
depressie en het laks reageren van Nederland.
Hij neemt deel aan een denkgroep in Den
Haag over koloniale problemen. In deze groep
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zit ook Van Kesteren. Mr. C. Th. van Deventer
plaatst in De Gids van augustus 1899 het artikel
‘Een Eereschuld’, waarin hij aantoont hoeveel
miljoenen de Staat der Nederlanden aan Indië
heeft verdiend. Hij betoogt dat het nu de tijd
is om terug te betalen door middel van goed
onderwijs en het economisch weerbaar maken
van de Indische bevolking.
Van Kesteren, Brooshooft en Van Deventer
zijn de promotors van de Ethische Politiek. Het
kabinet Kuyper neemt vanaf 1901 deze politiek
op in het beleid.7

Advocaat en hoofdredacteur Mr. Robertus
Vorstman
Mr. Robertus Vorstman, 31 jaar oud, wordt
op 27 juli 1874 benoemd tot hoofdredacteur
van de Samarangsche Courant. Roemrucht zijn
de prikkelende ‘Open Brieven’ die hij richt
aan de regering in Nederland, zoals deze van
1876. Uw firma Staatsman & Co heeft ons van
crediteuren tot debiteuren gemaakt! Gij zijt ons
ƒ 10.000.000 ’s jaars schuldig en Gij wilt ons nog
eens ƒ 3 à ƒ 4.000.000 aan belasting laten betalen. Dat is een grappige schuldverrekening, die
bewijst dat Staatsman & Co voor een bankroet
staat. In ernst, vorder niet meer van ons, Excellentie!....
Wat is er aan de hand? De kosten van de
Atjeh-oorlog lopen op en Indië moet deze kosten zelf opbrengen van Den Haag. De belastingen in Indië gaan omhoog, de lonen en salarissen gaan omlaag en op alles wordt bezuinigd.
Armoede en honger volgen voor de Indiërs.
In 1886 is Vorstman advocaat bij de Raad van

Justitie in Makassar op het eiland Celebes.
Met dezelfde scherpe pen en felle pleidooien
corrigeert hij ambtenaren, de regent, de gouverneur en het partijdig rechtssysteem van de
Priesterraad. Hij schrijft brochures over recht
en onrecht op Celebes: De Verbannen Regent
van Celebes in 1892, Vijf jaren scheiding in 1895
en in 1899 De Rust op Celebes. Hij bepleit om
zorgvuldig en respectvol om te gaan met de
lokale adel en de regent. Respectvol? In 1906
onderwerpt marechaussee-officier Christoffel
met zijn Vliegende Brigade Celebes en schuift
de regentenadel aan kant. In 1895 keert Vorstman terug naar Nederland. Hij gaat wonen in
Bussum, op Boslaan 15.

Ondernemers
De Mijnwet van 1850 geeft verlof tot het ontginnen van delfstoffen in Indië: tin, goud, steenkool en olie. De Agrarische Wet van 1870 geeft
de Europese ondernemers een erfpacht van 75
jaar van woeste grond om deze te ontginnen
en beplanten. De Suikerwet van 1870 geeft de
Europeaan verlof om de suikerproductie grootschalig op te zetten. De investeringen groeien,
opgeteld in 1900: 750 miljoen, in 1914: 1,5 miljard en in 1930: 4 miljard en na de depressie
een terugval naar 3,5 miljard.8

Bouwondernemer Gerard van de Pol
Gerard van de Pol, geboren in Alkmaar in 1849,
trouwt in 1876 met Wilma Sijnja. Samen reizen
ze van Amsterdam naar Ambon waar Gerard als
opzichter bij Rijkswaterstaat zeven jaar toeziet
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Jacob Nienhuis en
Antonie de Stoppelaar Blydesteyn.

op de bouw van waterlopen, bruggen
en wegen. In 1877 wordt dochter
Wilma geboren. In 1885 begint
Van de Pol een aannemerij
in Soerabaja in waterwerken, fabrieken, woon- en
pakhuizen en ijzerwerken.
Hij start ook een meubelfabriek voor stalen meubels. Langsvarende ambtenaren kunnen er binnen
24 uur hun inboedel aan
meubels en keukengerei geëmballeerd aan boord meenemen. Maar het verblijf in de
tropen sloopt zijn gezondheid.
Op dokters advies gaat hij terug naar
Nederland. Een dilemma voor Gerard en
Wilma. Wilma heeft veel familieleden in Indië,
ook haar dochter wil blijven. Wilma blijft in Indië. Gerard kiest voor het gezonde Bussum.
Aan de Eslaan 16 te Bussum laat hij een prachtige villa bouwen met koetshuis. Gerard van de
Pol overlijdt op 22 maart 1908, 58 jaar oud.

Machine- en Werktuigenhandel Jan Hillebrant
Jan Hillebrant, geboren in Rotterdam in 1861,
krijgt in oktober 1893 de benoeming tot eerste
machinist bij de bestrijding van de Chinese
opiumsmokkel. Nederland organiseert in Indië een monopolie in opium, van productie
tot detailhandel. Jan stapt aan wal en werkt als
machinist bij de suikerfabriek in Kendal. Hij
trouwt in 1894 met Mathilde H.W. Serry uit
Leiden. Zij wonen in Tjereping, bij Kendal, ten
westen van de havenstad Semarang. Op dertig december 1896 wordt hun dochter Marie
geboren. Nog geen jaar daarna, op 21 oktober
1897, overlijdt moeder Mathilde, 30 jaar oud.
Jan is inmiddels handelsagent bij de groothandel R.S. Stokvis, Rotterdam. Hij reist heel
Java en Zuid-Oost-Azië af. En de kleine Marie?
Waarschijnlijk heeft een baboe zich over haar
ontfermd. In september 1899 wordt Hillebrant
mededirecteur van de Machine- en Werktuighandel Maatschappij De Vlijt te Semarang. Hij
reist alle eilanden langs.
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In maart 1903 krijgt Hillebrant een uitnodiging voor het Congres van het
Suikersyndicaat te Semarang. De
Locomotief van 15 maart 1903
doet verslag. Aanwezig zijn
de Kamer van Koophandel, de Spoorwegen, de
sociëteit De Harmonie,
het
Plantenproefstation
en de suikerfabrikanten.
Mr. s’Jacob komt spreken
over ‘Ethische Politiek’:
ook de belangen van de
’bruine broeder’ dienen aandacht te krijgen! Vooral de suikerfabrikanten reageren nogal
kribbig. Hoezo tegenstelling bruin
en blank? Geef ons de suikerprijs van
vóór 1884 terug, dat is goed voor ons allemaal
….. ook voor de Javaan. Laten wij ons, de suikerfabrikanten, verenigen zoals de marxisten
dat doen. Ook klinken er meer genuanceerde
geluiden. Tot besluit wordt er geproost op van
alles, vooral op een gezonde terugkeer naar
Nederland. Hillebrant keert samen met zijn
dochter Marie terug naar Nederland. Ze gaan
in 1913 wonen in Bussum, op Albrechtlaan 34.
Op 11 mei 1915 overlijdt Jan Hillebrant, 54 jaar
oud. Dochter Marie, 19 jaar oud, plaatst de
overlijdensadvertentie in het Algemeen Handelsblad van 12 mei 1915.

Ondernemer in tabak, rubber en parelmoer
Antonie de Stoppelaar Blydesteyn
Antonie de Stoppelaar Blydesteyn, geboren in
Sneek op 9 december 1855, is het zesde kind
van de doopsgezinde dominee Isaac de Stoppelaar Blydesteyn en Catharina Haga. Oom
Anton was luitenant-kolonel der artillerie op
Borneo en zijn grootvader Daniel de Stoppelaar Blydesteyn had in Utrecht een handel in
koffie, thee, suiker en tabak. Antonie trekt naar
Amsterdam en is enige tijd convooiloper. Een
convooiloper klaart de goederen in bij de invoerbelasting, verzorgt de formulieren en let
op de doorvoer. Zo leert hij alles over de invoer
van tabak uit Indië naar Amsterdam. Dertig
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jaar oud vertrekt De Stoppelaar Blydesteyn in
1885 naar Sumatra en begint daar in 1894 een
eigen Cultuur Maatschappij in tabak. Na tien
jaar keert hij terug naar Amsterdam. In 1896
koopt hij de rechten op van de NV Nederlandsch-Indische Parelschelpvisserij om in vier regio’s
van de archipel te duiken naar parelmoerschelpen. Tijdens de Jugendstil is parelmoer zeer
geliefd en zijn parels kostbaar. In 1894 is De
Stoppelaar Blydesteyn waarnemend directeur
van de Cultuur Maatschappij. In 1899 start hij
de Langkat Plantage Maatschappij voor tabaksteelt. Vanuit Amsterdam organiseert deze
zeer actieve ondernemer nieuwe plantage-ondernemingen waarvan hij of directeur of commissaris is. Hij is commissaris van de Padang
Tabak-Maatschappij, directeur van de Ganang
Tabak Maatschappij, commissaris van het
Insulinde Cultuur Syndicaat, in 1918 commissaris bij de Deli-Maatschappij, in 1920 wordt
hij commissaris van de Rubber Maatschappij
Malaba en de Besoeki Tabak Maatschappij. De
Stoppelaar Blydesteyn is een goede vriend van
Jacob Nienhuis, de roemruchte stichter van de
Deli-Maatschappij in tabak en rubber.
Naast zijn Indische activiteiten is Antonie de
Stoppelaar Blydesteyn lid van het bestuur van
de Opera Vereniging van Amsterdam, lid van
het bestuur van de Vrije Liberalen en commissaris van de Amsterdamse IJsclub. Rust hij dan
nooit uit? Jawel, in 1913 laat hij op de Vliegheide te Huizen, Oude Bussumerweg 30, een
landhuisje bouwen op palen, dat al snel ‘het
luchtkasteel’ heet. In 1920 verhuist hij van

Amsterdam naar Bussum, naar een kleine
villa aan de Prins Hendriklaan 7. Op 2 januari 1928 overlijdt Antonie de Stoppelaar Blydesteyn. Een belangrijk deel van zijn vermogen schenkt hij aan de Stichting Blijdesteyn die
aan overwerkte secretaressen en verpleegsters
enige vakantiedagen schenkt. Een villa aan de
Soestdijkerstraatweg in Hilversum wordt hiervoor ingericht.

Mijningenieur Jan Stuffken, poortwachter
van de hel
Jan Stuffken, geboren in 1877 in Batavia, is de
zoon van de inspecteur van het boswezen van
Indië. Hij studeert mijnbouwkunde aan de Polytechnische School in Delft. In 1907 trouwt hij
met Aleid Deij en wordt daarmee zwager van
mr. Fidelio Vorstman. In 1908 krijgt Stuffken
de benoeming tot lector mijnbouw in Delft,
met specialiteit metallurgie, ertsonderzoek
en kartering. Hij publiceerde De Kartering van
Ertsmijnen in 1908 met als uitgewerkte casus
de kartering van de goudconcessies IDA aan
de Kali-Mas (Goud-rivier), bij Soerabaja.
In 1911 komen vier edellieden uit Groot Hongarije, regio Brassó, naar Amsterdam. Onder
hun landgoederen zou steenkool te winnen
zijn. In Amsterdam richten zij de Mijnbouw
Maatschappij Brassó op met Jan Stuffken als
directeur. Maar al na twee jaar blijkt dat de
kolenlagen te dun zijn voor exploitatie. Einde
van het directeurschap. Stuffken is in deze tijd
nog wel commissaris bij de Universele Beleggingsbank als specialist delfstoffen. Zijn zwager
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Vorstman is de directeur. In april 1915 gaat het
gezin Stuffken, Jan en Aleid, dochter Caroline
(1909) en zoon Rutger (1910) wonen tegenover
station Naarden-Bussum, op Albrechtlaan 16.
Mijningenieur Stuffken vindt een passende
baan in Sumatra. In juli 1917 reist hij met gezin
naar Sawah Loento, op de westkust van Sumatra. Het is de poort naar de hel! Sawah Loento
ligt bovenop het Ombilin-kolenveld. De mijn
ligt geïsoleerd tussen twee bergwanden, aan
de ene kant de diepe oceaan, aan de andere
kant het oerwoud vol hongerige Sumatraanse
tijgers. Dit is de perfecte gevangenis voor veroordeelde dwangarbeiders. Op blote voeten en
zonder helm zwoegen deze in de mijngangen.
De opzichters zijn ook veroordeelden die met
stok en pistool orde trachten te houden. Alle
talen van Indië worden hier door elkaar geschreeuwd. Motivatie om te werken ontbreekt.
De situatie verbetert vanaf 1914 met de komst
van betaalde Chinese koelies.
Op 15 november 1919 komt zoon Jan ter wereld. Na drie jaar, augustus 1920, krijgt Stuffken eervol ontslag uit ’s lands mijnendienst.
Terug naar Nederland wordt Stuffken leraar
aan de Rijks H.B.S. van Terneuzen. Zoon Jan,
geboren op het Ombilin-kolenveld, wordt later
ook mijningenieur, niet op Sumatra maar in
Zuid Limburg.

Hoofdadministrateur Nederlands Indische
Steenkolen Handel Maatschappij Hendrik
van den Briel
Hendrik Louis van den Briel, geboren in 1874
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te Ubbergen, woont vanaf februari 1907 tot
april 1922 op de Mecklenburglaan 54 te Bussum. Hij trouwt met Marie Louise Treub, geboren in 1881 te Leiden. Hendrik begint als
stuurman bij de koopvaardij. Op 8 december
1907 komt zoon Hector in het gezin. Al spoedig klimt Hendrik op tot gezagvoerder en vaart
met de s.s. Koningin Wilhelmina naar Indië. In
april 1912 verhuist het gezin van Bussum naar
Batavia. Op 1 januari 1913 komt dochter Sophia
ter wereld. In mei 1913 is Van den Briel inspecteur van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Zijn naam komt even in de krant. Gezagvoerder Jan Versteegh wil met de s.s. Juliana
van Batavia naar Singapore varen, maar drie
passagiers, allen officieren, en twee machinisten zijn zoek. Regelmatig dreunt de scheepshoorn over het water, geen reactie. Ze zijn met
een zeilboot op avontuur gegaan. Versteegh en
Van den Briel gaan op zoek naar de vermisten.
Een windvlaag heeft de zeilboot omgeblazen.
’s Nachts worden de drenkelingen met een vissersprauw van een eilandje gehaald en teruggebracht naar Tandjong Priok. Eindelijk kan de
s.s. Juliana vertrekken. Gezagvoerder Jan Versteegh kent Van den Briel goed. Jan Versteegh
woont ook in Bussum, Prins Hendriklaan 9.
Zoals Van den Briel is ook Versteegh in dienst
van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.
Stoomvaart en steenkool horen bij elkaar.
Juni 1915 benoemt de Nederlands Indische
Steenkolen Handel Maatschappij Van den Briel
tot hoofdadministrateur te Batavia. Het kantoor is in het gebouw van de Maatschappij voor
Uitvoer- en Commissie Handel. In 1917 gaat het
kantoor naar de mooie wijk Weltevreden. Van
den Briel wordt lid van de vereniging Indië
Weerbaar. Zijn huwelijk loopt stuk. Op 7 februari 1918 scheidt het echtpaar. Precies een
maand later trouwt Marie Louise Treub op 7
maart 1918 met C.W. Wiessing in Singapore.
Van den Briel blijft in Batavia. Hij heeft zitting
in de Raad van Tucht voor de Nederlands Indische koopvaardijschepen. In 1924 verhuist hij
naar Amsterdam om toe te treden als directielid van de Nederlands Indische Steenkool Handel Maatschappij. Hij hertrouwt op 19 februari
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1924 met Tonny Burgers. Na zijn pensionering
gaat Hendrik van den Briel te Taormina op Sicilië wonen. Hij overlijdt aldaar op 30 januari
1935, 60 jaar oud.

Hoofdadministrateur Suikerfabriek Samuel
van Vleuten
In Bussum, aan de ’s Gravelandseweg 19, betrekken op 5 mei 1922 Samuel van Vleuten, zijn
vrouw Huberta van der Mandele en hun kinderen Samuel, Jan en Helena, een grote villa.
Van Vleuten komt terug uit Java. Geboren op
25 november 1871 te Batavia, werkt hij zich omhoog tot hoofdadministrateur van de grote suikerfabriek Perning, 50 km ten zuidwesten van
Soerabaya.
Hij ontwerpt zelf zijn directeurswoning, de
besaran. Drie Javaanse vrouwen doen de huishouding, de baboe zorgt voor de kinderen en
drie Javaanse mannen zorgen voor de tuin, de
paarden en de auto. Huberta is sociaal voelend. Ze probeert het loon van huispersoneel
en koelies te verhogen. Dit krijgt felle afkeuring
op de sociëteit. Hou de lonen laag en de winsten hoog, dat is het devies in koloniaal Indië.
In deze fraaie besaran groeien de kinderen op:
Samuel geboren in 1905, Jan in 1906 en Helena in 1911.9

Rubber-, koffie- en theeplantages: Jan van
Vleuten
Een goede lagere school ontbreekt in Pekalongan. Na het groot verlof in 1914 laten de ouders
Van Vleuten hun zonen Samuel en Jan achter
in Leiden bij de gestrenge Indische oud-regent
Monod de Froideville voor goed lager onderwijs. Voor Jan een ramp! Weg Indische vrijheid! De Gooische H.B.S. is voor Jan te hoog
gegrepen. Zijn vader stuurt hem naar het Instituut Wullings te Voorschoten, een internaat
met H.B.S. Hier haalt Jan een MULO-diploma.
Hoe nu verder? Oom Dick kent de heer Koch,
directeur van het Donkerhoek Fruit Syndicaat
in Zuid Afrika. Jan volgt daar het Landbouw
Kollege. Hij haalt het diploma en keert in 1928
terug naar Bussum. Het Indië van zijn jeugd
trekt hem.

Jan van Vleuten gaat augustus 1930 in dienst
van de rubberonderneming in het afgelegen
Pasir Benda op Zuidwest Java van de Nederlands Indische Landbouw Maatschappij (NILM).
Hij organiseert de aanplant en de aftap. Via
de mandoer, de inlandse werkleider, houdt Van
Vleuten een relatie met de tappende koelies.
Op advies van de mandoer draagt hij géén revolver, dat zou getuigen van wantrouwen en
beledigend zijn. Na en half jaar sluit de rubberonderneming. Er is een overproductie op de
wereldmarkt.
December 1930 plaatst de NILM Van Vleuten op Kaba Wetan, bij Benkoelen op Sumatra. Zijn opdracht is om de koffieplantage om
te zetten in een theeplantage. Drie jaren leidt
hij de bouw van wegen, paden en bruggen op
de bestaande 1.800 hectare. Hij leidt de ontginning van 600 hectare oerbos met de contractkoelies. Na drie jaar hard werken draait de
theeplantage en volgt er ontslag voor hem. Het
is wereldwijd crisistijd. Terug naar Nederland?
In februari 1933 herplaatst de NILM Van Vleuten tegen gereduceerd loon op de theeplantage
Preanger in bergachtig West Java. Hij ziet tussen de thee plukkende Javaanse meisjes een
schoonheid. Op een avond klopt de moeder
met haar dochter op zijn deur. Er volgt een
eerbiedige buiging, wederzijds. Hiermee heeft
hij een huishoudster, een partner in bed, een
verdrijfster van de eenzaamheid, een docente
Javaans, een luisterend oor naar al wat leeft in
de kampong. Oktober 1934 verplaatst de NILM
Van Vleuten weer naar de theeplantage te Kaba
Wetan. Hij geeft zijn Javaanse huishoudster een
fors geldbedrag en zij keert terug naar de dessa.
In 1935 herstelt de rubberprijs. De NILM
verplaatst Van Vleuten naar de rubberonderneming te Kotaboemi op Zuid Sumatra. Hij organiseert de opbouw van een rubberplantage
van 6000 voetbalvelden. Het zijn gelukkige jaren voor hem. De natuur is er overweldigend.
Van Vleuten ontmoet hier Aukje van der Werff
die als onderwijzeres is aangetrokken op de
afgelegen plantage. Het is liefde op het eerste
gezicht. Op 6 december 1936 verloven ze en op
29 april 1937 is het paar getrouwd.
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Besaran, woning van de hoofdadministrateur (directeur).

Aukje richt met zorg het huis in, maar na
zeven maanden krijgt haar man de opdracht
te verhuizen naar de rubberplantage Sindoe
Agoeng op zuidwest Java. Drie jaar later, 11
mei 1940, krijgt Van Vleuten de opdracht om
het beheer over de rubberplantage Proempang
bij Pekalongan over te nemen. De NSB-ers en
de Duitsers op de plantage gaan in verzekerde
bewaring. De Japanse legers trekken op. Indië
vreest Japan. Van Vleuten oefent met twintig
man oorlogstactieken bij de Landwacht. Zijn
vrouw meldt zich als verpleegster. Op 8 december 1941 bombardeert de Japanse luchtmacht de Amerikaanse vloot in Hawaï en op
13 februari 1942 de Engelse vloot in Singapore.
Op 26 februari 1942 geeft de NILM de opdracht alle werknemers correct uit te betalen
en het bedrijf te sluiten. Voor het moderne Japans leger is het KNIL, een politieleger, geen
partij, laat staan de burgerlandwacht. De Japanse bezettingsmacht richt interneringskampen op voor Europeanen om verzet onmogelijk te maken, maar ook ter bescherming tegen
rampokkende bendes. Van Vleuten gaat naar
het mannenkamp in Batavia, een voormalig
doorgangscentrum van contractkoelies. In
februari 1944 wordt hij getransporteerd naar
Bandung, naar een voormalige KNIL-kazerne.
Aukje komt in een vrouwenkamp in Batavia.
Met gecontroleerde standaard briefjes kunnen
Jan en Aukje elkaar een teken van leven geven.
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Buiten de kampen is het leven
voor de Indiërs, de Indo’s en de
Chinezen moeilijk. Ook zij lijden
honger. Er broeit haat en rancune in de kampongs tegen de
koloniale Europeanen , de lokale
Indische adel, de Chinezen en
de Indo’s. Japan roept een nieuw
Aziatisch Verbond uit. Weg met
de Europese uitbuiters! De Indische jongens krijgen van 1942 tot
1945 een pro-Japanse en anti-Europese indoctrinatie via jeugdverenigingen.
Op 15 augustus 1945 capituleert Japan. Op 17 augustus
roept Soekarno de Vrije Republiek Indonesië
uit. De Europeanen komen uit de kampen en
verwachten een terugkeer naar de oude situatie, maar overal klinkt de kreet Bersiap! Wees
Paraat! Laat de Europeaan niet opnieuw heersen. Opgehitste jongeren, bendes, rovers en
paramilitairen trekken met geweren, spiesen
en messen rond om met de Europeanen, de
Indo’s, de Chinezen en de oude adel af te rekenen. Elke eiland, elke regio heeft zijn pijnlijk
verhaal. Van oktober 1945 tot begin 1946 vallen er 5.000 tot 20.000 doden.10 Een terugkeer
naar het interneringskamp is de veiligste manier om te overleven. De Molukse KNIL-soldaten beveiligen trouw deze kampen in Batavia.
De revolutie in Indië is uitgebroken!
In 1946 werken Jan en Aukje van Vleuten
bij de Recovery of Allied Prisoners of War and
Internees, Jan als bureau-ambtenaar en Aukje
als verpleegster. Daarna keren zij terug naar
Nederland. De herstelperiode voor hen duurt
maar kort. Juli 1947 keert Van Vleuten terug
naar Indië met de opdracht van het Algemeen
Landbouw Syndicaat een overzicht te maken
van de toestanden van de ondernemingen op
West-Java. In Soekaboemi staat de Chinese
wijk in brand. ’s Nachts vliegen de kogels door
de villa waar Jan en Aukje verblijven. In oktober
1948 maakt Van Vleuten een survey van de rubberplantages op Sumatra. Alle gebouwen zijn
met de grond gelijk gemaakt. Eind 1953 vraagt
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het Syndicaat aan hem om het beheer over de
plantage Proemjang op Java op zich te nemen.
Maar Van Vleuten ziet het uitzichtloze van de
situatie. Hij vraagt om vervroegd pensioen, hij
is 47 jaar en uitgeput.11 In 1958 nationaliseert
Soekarno alle Nederlandse bedrijven.

Afsluiting
Het wingewest Nederlands-Indië was een kansrijk gebied voor ondernemers in de mijnbouw
na 1850 en de tropische cultures na 1870. Het
gaf kansen aan zeelieden, militairen, ambtenaren en ondernemers. Deze veertien levensschetsen geven samen een indruk van een koloniaal leven in Indië: riskant voor de gezondheid,
moeilijk om een bruid te vinden en een gezin te
stichten, hard door de militaire dwang, gevaarlijk door latente spanningen tussen blanken en
onderbetaald personeel, complex door verschillen in godsdienst, taal en cultuur en zakelijk
door het streven naar maximale winst.
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3. H.W.M. Hüsken en D. de Moulin, ‘De Dienste der
Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië; een terugblik’, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
van 30 december 1986.
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Een Indonesische revolutionair in Bussum
Ibrahim Datuk Tan Malaka (1896-1949)
Paul Schneiders
Ibrahim Datuk Tan Malaka (een vergeten grootheid in de Indonesische onafhanke
lijkheidsstrijd) is een unieke verschijning onder de mensen die ooit in Bussum hebben
gewoond. Hij, de inlander, ontwikkelde zich namelijk tot een linkse revolutionaire
onafhankelijkheidsstrijder en nationalist die vocht voor de zelfstandigheid van de kolonie
Nederlands-Indië, maar werd nota bene dankzij financiële hulp van een koloniaal
studiefonds in staat gesteld naar Nederland te komen!
Als jonge Minangkabauwse
moslim viel hij op de kweekschool in Fort de Kock al op
door zijn intelligentie en pedagogische kwaliteiten, waardoor een onderwijzer, aan de
opleiding verbonden, er voor
pleitte dat hij zijn studie in Nederland zou voltooien aan de
Rijkskweekschool in Haarlem.
Met de onderwijzer en diens
gezin reisde Tan Malaka in 1913
naar Nederland af en ging in Haarlem de onderwijzersopleiding van 1914 tot 1916 volgen.
Hij kreeg materiële steun van een studiefonds
voor inheemse jongeren, in het leven geroepen door generaal J.B. van Heutsz, waar ook
de Bussumer dr. G.H. Fabius, directeur van de
Gooise HBS, bij betrokken was.
Vanwege zijn zwakke gezondheid en wellicht
om wat toezicht te houden op Tan Malaka die
niet erg ijverig was in zijn studie, haalde Fabius
hem naar Bussum. Hij kwam daar in pension
bij de familie Koopmans, Korte Singel 36. Tot
30 mei 1918 verbleef Tan Malaka daar, vervolgens verhuisde hij – vermoedelijk, omdat hij
om politieke redenen onmin kreeg met zijn
gastfamilie – naar de Gooilandseweg 6 bij de
familie Drescher. Het beviel Tan Malaka goed
in Bussum, op 19 december 1916 schreef hij:
De lucht is hier altijd zeer gezond; de zonnestralen kwamen ongestoord de waranda binnen; het
eten was zeer verzorgd en aan groente en fruit
geen gebrek. Alleen al de lucht en het eten brachten de helft van mijn krachten terug. De elek-
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trische behandeling door de bekende dokter Clinge Doorenbos
[de vader van de conferencier]
verwijderde in één a twee maanden het vocht uit mijn longen en
zo was mijn gezondheid weer zo
ongeveer als hij was in Indonesië.
Op de kweekschool ging het
niet best, Tan Malaka zakte tot
tweemaal toe voor zijn examen
hoofdakte (de tweede keer in
juni 1918) en kreeg ook nog
eens de Spaanse griep. Bovendien had hij
schulden gemaakt (circa vierduizend gulden),
die hij niet kon aflossen met het geld dat hij
verdiende door Maleise lessen te geven in Amsterdam en Bussum. Hij ging zich steeds meer
bewegen in linkse kringen, noemde zichzelf
communist en liet zich op een congres heel
duidelijk uit: De zogenaamde oproerkraaiers in
Indië zijn voor de bevolking de bevrijders van het
Nederlandse juk. Tan Malaka kwam herhaaldelijk in botsing met zijn voogd (toean) Fabius
die hem op hoge toon ter verantwoording riep.
Het kwam tot een breuk. In november 1919
keerde Tan Malaka terug naar Nederlands-Indië, maar kwam in 1922 nog even naar Nederland, en ook heel kort naar Bussum. Hij was
toen al een gevierd spreker die op communistische bijeenkomsten in Amsterdam, Assen,
Leeuwarden, Groningen en elders het woord
voerde. Er kwam zelfs een communistische
kindergroep met de naam Tan Malaka.
Terug in Indië werd hij door het Nederlands-Indische gouvernement van Java verbannen, bleef
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daar niettemin als lid van de Partai Komunis
Indonesia (PKI), vermomd als als Chinees, politiek ageren, reisde als agent van de Komintern
(Communistische Internationale) rond op de Filipijnen en China voortdurend ijverend voor de
‘wereldrevolutie’ en de strijd tegen ‘imperialistische uitbuiting en roofpolitiek’. Voor de Indonesische nationalisten werd hij de legendarische
pajar merah, de rode pimpernel. Uiteraard actief
in de Indonesische dekolonisatie werd hij door
president Soekarno en het Indonesische leger
als gevaarlijk links beschouwd en in februari
1949 ergens op Java door het leger vermoord.

Paul Schneiders is historicus en kenner van de
Bussumse geschiedenis. Het portret van Tan Malaka verscheen eerder in ‘Onvergetelijke Bussumers’, Bussum, Tadorna Media, 2012.
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‘Indische’ advertenties uit De Gooi- en Eemlander

184			

TVE 36e jrg. 2018

			 TVE 36e jrg. 2018

185

Herinnering als manier van samenleven
Directeur Frans Broekhuizen over het Patria-huis in
Bussum, onderdeel van Stichting Nusantara Zorg
Joris Cammelbeeck en Jan Vollers
Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 kwamen tot en met 1958 in totaal 300.000
inwoners van gemengd bloed uit Indonesië, zogeheten Indo’s, maar ook Molukkers,
Ambonezen en Chinezen naar Nederland. Zij kozen voor de Nederlandse nationaliteit,
omdat zij om begrijpelijke redenen vreesden dat er voor hen geen plaats zou zijn in de
Republiek Indonesië. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 kwamen er ook
mensen van Javaanse en Indisch-Chinese afkomst naar Nederland. Van al deze groepen
zijn vertegenwoordigers te vinden in het ‘Patria-huis in Bussum.
Sinds wanneer bestaat het Patria-huis in
Bussum en wanneer ontstond het initiatief
voor soortgelijke huizen?
Het oorspronkelijke huis werd in 1958 in Baarn
geopend en is in 1997 naar Bussum verplaatst,
omdat het huis in Baarn niet meer aan de eisen voldeed. Patria was een initiatief van particulieren, protestants-christelijke en katholieke
organisaties en de overheid, het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(CRM). Het ministerie bracht de repatrianten,
vandaar de term Patria, eerst onder bij particulieren die daarvoor de ruimte hadden of in contractpensions. Dit was niet ideaal en dus werd
gezocht naar een andere oplossing voor vooral
de ouderen in de 22.000 gezinnen die naar Nederland waren gekomen en die niet zoals de
jongeren konden integreren. In feite bestond
de populatie van repatrianten uit vijf golven.
De eerste in 1949, de tweede en derde halverwege de jaren vijftig en gevolgd door nog een
vierde en laatste vijfde groep, van met name
vooral spijtoptanten en Indonesische Chinezen, die vluchtten voor het geweld na de legercoup van 1965 door Suharto en de zijnen.

Waarom kiest iemand voor het Patria-huis?
Wij zijn een cultureel specifieke zorginstelling
voor genoemde doelgroep van ouderen, for-
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meel bekend als Stichting Nusantara. Wij bieden
de bewoners een vertrouwde en helende omgeving waarin zaken als eten, adat (gewoonte) en
cultuur een grote rol spelen. Dat is ook voor
de tweede en derde generatie van groot belang,
want die heeft die cultuur nog meegekregen.

Hoeveel Patria-huizen zijn er?
Er zijn twee intramurale verpleeghuislocaties:
in Bussum en Ugchelen-Apeldoorn. Daarnaast
is er een woonvorm met zorg in Almere. In
Breda, Ede en St. Michelsgestel bestaan ook
enkele verpleeghuislocaties voor dezelfde doel
groep ouderen die onderdeel zijn van andere
instellingen.

Wat is de achtergrond van de bewoners in
Bussum en wat zijn hun problemen?
Veel ouderen hebben naast de problematiek
van het ouder worden ook te maken met trauma’s die samenhangen met ervaringen in hun
vroege jeugd. De jongste bewoners waren nog
kinderen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De Japanners interneerden de
blanke Nederlanders, maar wisten niet wat ze
met de Indo-Europeanen aan moesten en interneerden ze nogal willekeurig. Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 en de daarop
volgende onafhankelijkheidsstrijd en de chao-
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tische Bersiap-periode, werden naar schatting
35.000 Indo’s, Chinezen en anderen door fanatieke nationalistische jongeren afgeslacht.
In hun ogen waren het collaborateurs. Deze
Pemoeda’s waren opgeleid door de Japanners.
Hun was een vrij Indonesië voorgespiegeld, als
deel van een soort verenigde staten van OostAzië onder Japanse hegemonie. Het was voor
de Indonesische bevolking ook een eyeopener
dat het onoverwinnelijk geachte Nederlandse
koloniale leger in twee tot drie dagen door Japan werd overmeesterd. Daar kwam nog bij
dat na de capitulatie van Japan – na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki – niet de
Nederlanders als eersten terugkwamen, maar
Engelse troepen bestaande uit zogeheten
Ghurka’s, militairen uit India. Toen ontstond
het gevoel: het is nu onze tijd voor de machtsovername door Soekarno. Daarna kwamen de
twee zogeheten Politionele Acties vanuit Nederland om het koloniale gezag terug te krijgen. Deze acties riepen internationaal protest
en kritiek op en Nederland moest mede onder
druk van de Verenigde Staten afstand doen
van Indië. Dat heeft geleid tot een stroom van
‘repatrianten’ naar Nederland. Onder wie ook
veel mensen die hun partner en/of kinderen
die hun vader of moeder kwijt waren geraakt
of wees waren geworden.

Welke generatie woont hier nu?
De oudste is op dit moment 94 jaar, deze leeftijd valt nog onder de eerste generatie. De jongere ouderen kwamen als kind naar Nederland
met allerlei trauma’s in hun rugzak. Zij moesten in Nederland hun weg vinden, gingen trouwen, kregen kinderen, maar hadden zelf nooit
een harmonieuze opvoeding genoten, doordat velen van hen wees waren. Nu de geestelijke weerstand met het klimmen der jaren
afneemt, openbaren zich trauma’s in wat wij
onbegrepen gedrag noemen. Bovendien worden Indonesische ouderen anders oud, doordat hun genetische constitutie anders is. Ze
reageren ook anders op bepaalde medicatie.
Veel medicijnen zijn voor westerse populaties
ontwikkeld. Door een dubbele genen constitutie kunnen zij fysiologisch anders reageren op
bepaalde medicijnen. Daar moet je kennis van
hebben en alert op zijn.

Heeft u ook psychiaters of psychologen in
huis? En waarin uiten zich de klachten?
Ja, zeker. Het kan soms om onbegrepen gedrag gaan. Er speelt bijvoorbeeld de adat (gewoonte en traditie) dat je zorgt voor je ouder,
een sterke groepsmoraal, bescheidenheid, niet
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vragen, vooral geen hulp vragen. Heel veel
zorgvragen worden in het informele circuit
opgelost. Er zijn bijvoorbeeld drie soorten ´ja´
en drie soort ´nee´. Nee zeggen doe je niet
zomaar, dat is lomp. Indische ouderen stellen
hun ego veel minder centraal, zij hebben hoge
sensitiviteit vanuit de groep. Dit uit zich dan in
een ander type hulpvraag. Door die cultureel
bepaalde factoren blijven mensen vaak te lang
thuis wonen en dan escaleren hun problemen,
terwijl eerder professionele hulp en zorg zouden kunnen worden ingezet. Soms is er sprake
van een plotselinge agressieve manier van reageren. Dat heet dan onbegrepen gedrag.
Nusantara is dus niet een verpleeghuis, zorg
huis en ziekenboeg, maar van alles wat?
Nusantara is niet alleen een zorginstelling,
maar vooral een gemeenschap met een cultureel specifieke context en leefklimaat. U zegt
natuurlijk. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet.
We proberen voor de groep een gemeenschap
te zijn waarin verhalen kunnen worden gedeeld.
Wij bieden the best of two worlds. Enerzijds de
westerse professionele kaders voor goede zorg
hanteren, maar dat tegelijkertijd als een voorlopig kader zien, waarbij je kijkt naar de kwaliteit van interactie. Die is eigenlijk belangrijker.
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Het verschaffen van een veilige gemeenschap
is vaak het belangrijkst. Daarvoor hebben we
medewerkers in huis met kennis, ervaring en
sensitiviteit. Je snapt de cultuur. Maar vooral
ook een levende of narratieve gemeenschap
waarin bewoners hun verhalen met elkaar kunnen delen. We hadden bijvoorbeeld laatst een
oude Chinees-Indonesische dame die thuis
dement aan het worden was en begon te dwalen, de kinderen konden dat niet meer aan. Ze
zaten met een moreel ethisch dilemma, want
ze moesten hun moeder steeds in de steek laten. Het duurde heel lang voordat de familie
besloot tot opname in een verpleeghuislocatie.
In dit geval in Ruma Saya in Apeldoorn. Vanaf
dag een dat die mevrouw binnenkomt, wordt
gevraagd: ‘Waar kom je vandaan? Malang? Ik
ken daar ook mensen.’ En dan is er direct (h)
erkenning en rust. De spanning is weg, ze voelt
zich opgenomen in die gemeenschap. Daar
gaat al een helende werking vanuit. Om dat
levend te houden vraagt dat in je filosofie en
bedrijfsvoering een speciale gevoeligheid. Dit
gaat niet vanzelf. Het gaat niet alleen om een
medische, rationele aanpak, maar ook om een
moreel-ethische benadering.
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Wat is dan, om het oneerbiedig te zeggen,
de trukendoos?

het als het ware verankerd in de lichamelijke
constitutie.

De trukendoos is dat je het beste uit twee werelden kunt bieden. Aan de ene kant de professionele kaders die er zijn voor goede zorg,
maar tegelijkertijd die als voorlopig beschouwen en ernaar streven de kwaliteit van interactie te verhogen. Dat is vaak nog belangrijker, bij
wijze van spreken. Iemand zich senang te laten
voelen, de kleine gebaren, de softe signalen,
maar ook dienstbaarheid. Daarvoor leiden wij
speciaal personeel op.

De publicist Rudy Kousbroek (1929-2010),
geboren in Nederlands-Indië, schreef ooit
dat hij kon rondlopen in een huis dat niet
meer bestaat. Geldt dat ook voor de bewoners van dit huis?

Nog oneerbiediger, raakt uw doelgroep de
Indo’s niet op? Er worden geen nieuwe
Indo’s geboren. De historische context
bestaat niet meer.
Er heeft in driehonderd jaar zeker een bepaalde tussencultuur bestaan en die heeft
zich ontwikkeld tussen de inlandse Indonesische en Nederlandse cultuur. Als ik als Indo
naar Indonesië ga, dan reageer ik toch anders.
Maar dat terzijde. Ik was laatst bij een miss
en mister Indonesia verkiezing onder jongeren in Almere en daar was een kwart Molukse
jongen van 18 jaar die zich moest presenteren
aan het publiek. En die zei voor die zaal: ‘Er
wordt wel eens aan mij gevraagd door mijn
vrienden: voel je je kwart Moluks?’ ‘Nee, ik
voel me gewoon Moluks.’ Dat zit blijkbaar in
de constitutie en dat zal over een aantal generaties universeler zijn geworden, maar het zit
in je systeem. Het zal ook met je opvoeding te
maken hebben en of er in het gezin nog veel
van die normen en waarden worden doorgegeven. Dat bewustzijn is niet zo maar weg,
dat wordt overgedragen. Overigens, ook Nederlanders die lang in Indië hebben gewoond,
de zogenaamde totoks, kiezen voor dit huis,
omdat ze zich in een Nederlands huis veel
minder thuis voelen. Ze praten vaak ook met
een licht Indisch accent. Er is een theorie, ik
weet niet of die klopt, maar als je de eerste zeven jaar in een land hebt gewoond, zit het als
het ware in de ethersfeer van dat land, wordt

Inderdaad, daarom leven mensen in verhalen.
Het narratieve aspect is heel belangrijk. Zeker
als mensen ouder worden.

Wordt dat aangemoedigd, zoals in tehuizen met dementen waar voorwerpen uit de
jeugd worden gebruikt om herinneringen
op te roepen. Of wordt ook geprobeerd
mensen zo van hun trauma’s te bevrijden
of is het maar beter verdringing te accepteren?
Er wordt wel eens geopperd, laten we een dagje
uitgaan naar Bronbeek, het museum bij Arnhem en tehuis voor oud-KNIL-officieren. Dat
doen we juist niet om geen onnodige emoties
op te roepen. Als ouderen dat per se willen,
zullen we dat natuurlijk accepteren.

Over Bronbeek gesproken. Die populatie
van oud-militairen is eindig, maar wat
betreft het respect voor veteranen zitten
er lastigheden zoals de herdenking van de
overgave van Japan op 15 augustus en de
daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog
en de rol van het KNIL. Wat doet u in dit
huis aan de jaarlijkse herdenking en geeft
dat wrijvingen?
Het is een speciale dag voor de mensen hier
en er is een busreis naar het Indië-monument
in Den Haag.

Hoe reageren de Molukse ouderen?
Die onderscheiden zich duidelijk van de andere Indische ouderen. Er bestaat bij deze
groep ouderen meer groepscohesie. Ze zijn
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wat meer op zichzelf. Het zijn van oudsher wat
meer de vechtersbazen en ze uiten zich meer
expliciet. Vergeet ook niet, de afstand tussen
Java en de Molukse eilanden is enorm, vergelijkbaar met die tussen Nederland en Marokko.
Het is echt een andere groep ouderen met een
deels ander type problematiek. De groepsdynamiek die overigens soms ook disfunctioneel
kan zijn. Daar is het gewoonte dat de oudste
voor vader of moeder zorgt. Daardoor kunnen
kinderen onderling ruzie krijgen over wat er
met hun bejaarde ouder moet gebeuren en
kunnen situaties ontstaan waarin het allang
niet meer verantwoord is dat vader of moeder
thuis is en beter eerder naar een professionele
zorginstelling had gemoeten. Maar ik merk wel
dat de derde generatie Molukse jongeren wat
universeler c.q. meer geïntegreerd is dan de
vorige generatie. Zij maken ook minder politieke statements dan de ouderen die politieker
zijn en (terecht) van mening zijn dat alles voor
hen geregeld moet worden, omdat zij slecht
behandeld zijn door de Nederlandse overheid.
Nusantara Zorg is primair een zorginstelling
en wij doen derhalve niet aan politiek. In het
algemeen zijn de Molukse ouderen wat meer
eisend en vergen meer takt dan de Indische
ouderen. De Javaanse ouderen zijn van nature
meegaander en de Surinaamse Javanen zijn
wellicht wat meer macho. De Indisch Chinese
ouderen hebben een hoge opleiding, hebben
gestudeerd en hebben meer geld. Zij vragen
meer mentale aandacht. Indische ouderen lijken een homogene groep, maar dat is dus zeker niet het geval.

Is het Patria-huis vol bezet, heeft u een
wachtlijst?

sluiten. Wij hebben ook een complexe organisatorische transitie moeten doorvoeren om
aan de eisen van de Inspectie en de nieuwe
Kwaliteitskaders te kunnen voldoen om als verpleeghuis erkend te worden. De mensen die nu
instromen, hebben een levensverwachting van
gemiddeld tussen de negen en veertien maanden. Dat brengt een heel andere dynamiek
teweeg. We worden een plaats van last resort,
een soort sterfhuis. Palliatieve zorg. En veel
ziekenhuis vervangende zorg, omdat mensen
niet meer naar huis kunnen. Het failliet van de
thuiszorg is al in de ouderenzorg gaande. De
ouderen moeten langer thuis wonen. Ze raken
vereenzaamd, want de kinderen wonen niet in
de buurt en de buren doen veelal niet aan mantelzorg. En dan valt zo’n oudere of laat het gas
aanstaan of breekt een heup. En je ziet dus
dat nu al om de vijf minuten in Nederland een
ambulance uitrukt om een oudere naar de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis
te brengen. Dan wordt er geopereerd en wordt
die oudere na vier of vijf dagen uit het ziekenhuis ontslagen en kan niet naar huis bij gebrek
aan mantelzorg.

Kortom, ergens is er een putje?
De populatie die vroeger langer in het ziekenhuis verbleef, verplaatst zich nu naar het verpleeghuis.

Er is dus voldoende instroom ook van
mensen uit de doelgroep?
Mocht die minder worden en dat tot productieverlies gaan leiden, dan zullen we onze doelgroep verbreden naar mensen met een migratieachtergrond. Want dat is toch onze expertise.

Ja, we hebben nu 72 bewoners. De wachtlijst is
een kwetsbaar punt. Door het overheidsbeleid
worden ouderen geacht langer thuis te wonen
en zijn de ouderen die binnenkomen, steeds
meer in een slechtere c.q. kwetsbare conditie.
De indicatiestelling tot toegang tot verpleeghuizen is veel moeilijker en sinds 2015 moesten de verzorgingshuizen en bejaardenoorden
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Jan Feith en zijn band met Nederlands-Indië
Over een zeer productieve journalist, romanschrijver
en illustrator
Frits Booy
Er zijn niet zo veel Nederlandse auteurs tussen Vecht en Eem die over NederlandsIndië hebben geschreven. Slechts enkelen zoals Louis Couperus, Jan Feith en Bep
Vuyk deden dat. Feith (1874-1944) lijkt mij van deze drie het meest interessant en wel
om de volgende redenen: hij woonde en werkte als journalist en romanschrijver enige
jaren op Java, heeft heel persoonlijk, informatief, boeiend en met humor over de Oost
geschreven, ook voor de jeugd, en sommige van zijn boeken zelf geïllustreerd. Een
duidelijk voorbeeld is zijn jongensboek ‘Het Indische monster’, uitgegeven in 1923 in
Bandung (West-Java), waar Feith hoofdredacteur van de ‘Indische Post’ was. Maar hij
heeft ook in Hilversum gewoond en gewerkt, evenals zijn beroemde oudere tijdgenoot
en collega-schrijver, de productieve Couperus. Maar deze bijdrage gaat alleen over Jan
Feith en zijn band met de Oost.
Jeugd, opleiding en verder leven
Jonkheer Johannes (Jan) Feith stamde uit een
vooraanstaande familie. Hij werd op 12 mei
1874 in Amsterdam geboren als derde kind
van jhr. mr. Pieter Rutger Feith (1837-1909),
jurist en vice-president van de Hoge Raad der
Nederlanden, en Jacoba Johanna Petronella
Dronsberg (1874-1923). Jan had twee broers
die beiden evenals hun vader jurist waren,
maar hij zou een heel andere richting opgaan.
Jan Feith groeide op in Den Haag aan het Bezuidenhout, waar hij energiek van alles en nog
wat ondernam: hij voetbalde, speelde toneel,
had een poppenkast en haalde allerlei streken
uit.
In 1887 plaatste vader Feith zijn overactieve
zoon in het Haarlemse gezin van een leraar
geschiedenis en boekhouden, waar meer overactieve jongens ‘getemd’ werden. In die stad
voetbalde Jan fanatiek bij HFC (Haarlemse
Football Club). Hij bezocht er de hbs van zijn
‘gastheer’, maar maakte die school niet af;
daarna bezocht hij de Handelsschool in Amsterdam, die hij wel met goed gevolg doorliep. Als beloning kreeg Jan van zijn vader een
bootreis over de Middellandse Zee, die hem

inspireerde tot zijn eerste boek Naar de Levant.
Een reisbeschrijving (1894). Na saaie kantoorbaantjes bij een handelsbank en de Stoomvaart-Maatschappij Nederland trad hij in 1896
als jongste verslaggever en volontair in dienst
van het Algemeen Handelblad, waarvan hij in
1905 redacteur werd. Hij bleef er 25 jaar bleef
werken en verzorgde er rubrieken als ‘Onder
de streep’ en ‘Onze kinderen’.
In 1898 trouwde Jan Feith met Johanna Elisabeth Maria de Kock (1877-1959) met wie hij
een dochter en een zoon kreeg. Hij woonde in
diverse plaatsen: Haarlem, Hilversum (in De
Veldhoeve, Naarderweg 70), Bandung en Den
Haag. Feith overleed op 2 september 1944 in
Den Haag door een ernstige ziekte op zeventigjarige leeftijd. In de herdenkingsartikelen
wordt hij geprezen om zijn grote journalistieke
en literaire kwaliteiten, zijn ongebreidelde fantasie en humor en zijn grote aandeel in de
ontwikkeling van de sport in Nederland. Een
citaat eruit: In alle sportkringen zal Feith door
zijn goede humeur, zijn onafscheidelijke humor
en als vlot causeur niet vergeten worden. Hij
werd echter wél snel vergeten, in publicaties
over jeugdliteratuur komt hij nauwelijks voor
ondanks de verscheidene spannende jeugd-
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Foto van jhr. Jan Feith (1874-1944).

boeken die hij schreef en die
indertijd door jongeren zijn
verslonden zoals De reis om de
wereld in veertig dagen (1908),
een vervolg op het beroemde
boek van Jules Verne.1 Een
enkele maal wordt zijn naam
nog genoemd in verband met
een bepaalde sport.

Carrière als journalist en
romanschrijver
Feith was zeer sportief als
schaatser, wielrenner, voetballer, tennisser en hockeyer
en heeft als lid en voorzitter
zeer veel werk verricht voor een aantal sportinstanties, waaronder de Nederlandsche Tennis Bond. Daardoor specialiseerde hij zich als
sportjournalist, die altijd zeer actief was en
graag uit ervaring bijzondere gebeurtenissen
wilde meemaken zoals het grootste deel van
de eerste Elfstedentocht in 1909. Maar hij was
ook redacteur en schrijver van gedenkboeken, boeken over sport, oorlog, geschiedenis,
jeugdboeken en Nederlands-Indië. Hij illustreerde zijn eigen boeken en die van anderen
onder de naam Chris Kras Kzn. Vaak waren dat
‘zwartjes’, dat zijn tekeningen in silhouetvorm.
In 1890 debuteerde Feith als schrijver met
een artikel in de Geïllustreerde Kalender van de
Rijwielsport (1890). Vanaf 1901 maakte hij karikaturale tekeningen voor het satirische blad
De Ware Jacob. In 1904 verhuisde hij naar Hilversum, waar hij ook veel ondernam, vooral op
sportgebied. Hij richtte namelijk in hetzelfde
jaar de Hilversumsche Mixed Hockey Club op
en was er de eerste voorzitter van. Ook was hij
tien jaar lang voorzitter van de Hilversumsche
Lawn Tennis Club en bestuurslid van het Nederlandse Sportpark. Van beide clubs was hij
erevoorzitter en in 1921 werd hij vanwege zijn
grote verdiensten erelid van De Nederlandsche
Tennis Bond. Hij adviseerde architect Dudok
bij de aanleg van het sportpark in Hilversum.
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Als journalist zocht Feith
met grote ijver het nieuws op,
want hij hield van primeurs en
kwam zo aan de stof voor artikelen. In 1905 schreef hij een
feuilleton over een driedaagse
autotocht door Nederland en
1906 voer hij mee met een onderzeeboot, Luctor et Emergo
geheten. Hij schaatste de
eerste Elfstedentocht grotendeels mee en zorgde ervoor
dat deze tocht geen eenmalige gebeurtenis bleef, zoals
aanvankelijk de bedoeling
was. Hij was een van de eerste Nederlanders die meegingen met een vliegmachine.
In 1918 trok hij als oorlogsverslaggever naar
Vlaanderen, waar men hem aanzag voor een
spion en gevangennam. Hij zwierf dagen door
donker Amsterdam om het ruige nachtleven
met zijn kroegen, bordelen en criminaliteit te
leren kennen. Kortom: hij was zeer ondernemend en steeds gericht op de actualiteit en
werd daardoor op vele gebieden – vooral op
dat van de sport – een ervaren en deskundige
journalist!
Ook maakte Feith kennis met beroemdheden
als vliegtuigbouwer Anthony Fokker, de schilders Jozef Israëls en Kees van Dongen en de
Franse romanschrijver Jules Verne. De Franse
actrice Sarah Bernardt heeft hij net niet ontmoet, maar wel boos horen krijsen vanwege
slechte kritieken van Nederlandse toneelcritici.2 De bekende romanschrijver Louis Couperus leerde hij kennen in 1921 op een bootreis
naar Nederlands-Indië. Voordrachtskunstenaar Albert Vogel en fabrikant Anton Philips
kende hij respectievelijk van de hbs in Haarlem
en van de Amsterdamse Handelsschool. Met
beiden raakte hij bevriend; de vriendschap met
de jonge Vogel verwerkte Feith in zijn jongensboek Uit Piet’s vlegeljaren (1906). In Bandung
was hij jarenlang hoofdredacteur van de Indische Post. Hier schreef hij onder andere Het
Indische monster, aanvankelijk als vervolgver-
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Het bestuur van de Nederlandsche Tennis Bond
in 1918. V.l.n.r. jhr. J. Feith (voorzitter), F.A. des
Tombe (secretaris-penningmeester) en W. Veder
(wedstrijdleider) (uit: Geheugen van Nederland).

haal voor het jeugdblad Jong-Nederland; later
verscheen dit spannende verhaal in boekvorm.
In 1925 keerde Feith terug in Nederland, waar
hij redacteur van De Kampioen werd. Hij ging
toneelstukken schijven en publiceerde voor de
N.V. Koek- en beschuitfabriek G. Hille & Zoon
te Zaandam samen met Ch. Gl. Behrens een
serie informatieve jeugdboeken (met plakplaa
tjes) over alle Nederlandse provincies, getiteld
Zwerftochten door ons land (1931-1938). In Het
boek van Den Haag (1934) schreef Feith het
hoofdstuk ‘Den Haag als sportstad’, waarin
hij aan de hand van de historische en geografische gegevens van deze stad de vele takken
van sport die er werden beoefend, vlot en met
kennis van zaken behandelt.
In 1941 verschenen zijn laatste drie boeken,
waaronder een over sport in Nederlands-Indië.
Daarna publiceerde Feith niet meer, omdat
hij zich niet wilde aanmelden als lid van de
Nederlandse Kultuurkamer om onder Duits
toezicht te worden gesteld. Vele beeldende
kunstenaars, journalisten, dichters en romanschrijvers weigerden dat te doen, waardoor ze
alleen nog maar illegaal konden werken en publiceren, wat in die tijd zeer riskant was.

Feiths journalistieke en literaire werk
Zoals vermeld was Jan Feith een zeer productieve schrijver en illustrator: meer dan honderd
publicaties van hem zijn er verschenen, vaak
in een literaire stijl zoals Herinnering aan het
Bloemen-Corso. 12 April 1896. Dit is een zeer
realistisch en literair verslag van een bloemencorso in Overveen bij Haarlem, met platen
van W.F.A.J. Vaarzon Morel. Hierin vindt men
mooie voorbeelden van Feiths impressionistische stijl:
Haarlem lag in een bad van kalme rust. De
Groote markt, als een wijd stuk wit-licht in zijn
rand van opstaande huizen; naar achteren, plotseling afbrekend in de grillige rij van daknokken
en gevels en schoorsteenen, de groote kerk, als ’n
plompe, reusachtige steenmassa, hare grijze muren en zijtorentjes omhoog-lijnend; met ’n forsche
breede streep van den bovenrand van het dak en

als ‘n enorme domper de torenspits, als ’n vloek
afstekende tegen de heldere lucht.
Daarna schreef hij – vaak over eigen ervaring
en met veel humor en ironie – talloze artikelen over allerlei onderwerpen, stelde boeken
alleen of met anderen samen en publiceerde
sportverslagen en -boeken (zoals Het boek
der sporten, 1900, en Gerijmde en geteekende
Sport-Spot, 1941), jeugdboeken (zoals Uit Piet’s
vlegeljaren, 1906, en De avonturen van Flip en
zijn speurhond, 1912), romans (zoals Zondeval,
1901, en Roman van een aviator, 1912), geografische boeken (zoals Zwerftochten, 1908, en
Holland over zee, 1941), gedenkboeken (zoals
Naamlooze Vennootschap Philips gloeilampenfabriek, 1916, en Wilhelmina Regina, 1938), theaterwerk (zoals De jonge Willem Barendsz, 1918,
en Om ’t 100.00ste – ANWB-jubileumrevue,
1933), reisboeken (zoals Naar de Levant. Een
reisbeschrijving, 1894), memoires (Voorbijgangers, 1925), boeken over oorlog (zoals Oorlogs
ABC, 1914, en Uit tijden van oorlogswinst, 1918),
geschiedenisuitgaven (zoals De geschiedenis
des vaderlands, 1906, en Wat Columbus heeft
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‘Uit Tijden van Oorlogswinst’ (Amsterdam 1918) met
bijschriften van Feith.

De geschiedenis des vaderlands
(Rotterdam 1906)

meegebracht, 1930), verslagen (zoals Een week
als vliegmensch, 1910, en Met de Belgische troepen door West-Vlaanderen (1918).
Feith was niet alleen een kundige schrijver
maar ook een kundige tekenaar. Hij voorzag
vele boeken en tijdschriften, ook enkele van
zijn eigen uitgaven, van banden in kleur en
zwart-wit tekeningen en silhouetjes binnenin
zoals in Het Indische monster, met karikaturale
tekeningen zoals in De oorlog in prent (1915) en
met louter silhouetjes zoals in De geschiedenis
des vaderlands.

De ‘Indische’ boeken
Naast vele onderwerpen was Feith duidelijk
geïnteresseerd in Nederlands-Indië, waar hij
een aantal jaren in Bandung op Java woonde
en werkte als journalist en redacteur. Dat is
onder andere te zien aan zijn boektitels: Op
vleugels naar Indië (1921), Het Indische monster
(1922), Tropiaden (1926), Sport in Indië (1941)
en Van Heutz, een naam een faam (1941) of
via de inhoud zoals het hoofdstuk ‘M’n eerste
rijsttafel’ in zijn memoires Voorbijgangers en de
paragraaf ´De Oost Indische Compagnie´ in
zijn stripachtige De geschiedenis des vaderlands.
Het is uiteraard mogelijk dat er nog meer van
zijn publicaties over de Oost gaan, maar de
volgende voorbeelden van Feiths teksten lijken
me voldoende kenmerkend.

194			

De geschiedenis des vaderlands. Naar officieele en particuliere bronnen in zwartjes
geteekend door Chris Kras Kzn bevat een
humoristisch overzicht van onze vaderlandse geschiedenis vanaf de Batavieren tot en met regering van koningin
Wilhelmina tot 1906, bestaande uit 20
paragrafen die elk één pagina beslaan.
Deze zijn humoristisch in twee opzichten: qua taal en qua tekeningen. In deze
uitgave vinden we ook een paragraaf
over de Oost met de volgende geestige,
maar soms ook kritische tekst van tien
regels met bijbehorende silhouetjes.
Hier volgt de hele tekst:
De Oost Indische Compagnie
Cornelis Houtman vindt den weg naar Indië.
De Hollanders verdringen de Portugeezen van
Java.
„’t Wordt tijd” — zegt Jan Pieterzoon Koen [sic]
— „dat we Jacatra verbranden.”
„Wat doen we nu met de leege plek?” — was
de vraag.
„Ende despereert niet” — zei Coen — „we gaan
Batavia stichten.”
Daarvoor staat hij thans op den hoek van de
Amsterdamsche Beurs.
De Nederlandsche Maagd en de burgers werden
er vet van.
Onze voorouders trokken hooge dividenden en
heel de wereld dong om hun gunst, zelfs vorsten.
Maar de Javaan werd uitgezogen en daardoor
mager.
Redenen waarom de Begrooting van Koloniën
jaarlijks een ernstig incident brengt.

Het Indische monster. Een jongensboek
(Den Haag 1922)
In dit jongensboek zijn de hoofdpersonen
de zestienjarige Pim, zijn avontuurlijke oom
Harry, zijn steun en toeverlaat, en een brontosaurus, het ‘Indische monster’, dat zeer
op Pim gesteld raakt. Dit voorwereldlijke dier
wordt door de Nederlandse marine opgejaagd
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Pagina over Oost-Indië in ‘Geschiedenis des Vaderlands’ (Rotterdam
1906) met silhouetjes van Feith.

en vlucht – na vernielingen in
Parijs, Londen en Amsterdam
te hebben aangericht – helemaal naar de Oost. Daar gaan
Pim en zijn oom hem zoeken,
daarin gedwarsboomd door
onder anderen een Duitse geleerde, een Engelse detective
en Brahma- en Hindoepriesters, en ze vinden het enorme
dier als topattractie in een
circus enzovoort. Dat alles levert natuurlijk een spannend
verhaal op, dat eindigt met de
dood van het monster (voor
de autoriteiten) of zijn definitieve verdwijning in zee (voor
Pim en zijn oom). En ook …
informatie over gewoonten en
gebruiken in Nederlands-Indië.
Zo ontmoet de lezer in dit boek
bijvoorbeeld de oude, arme inlander Amatdikromo die gras snijdt met zijn arit (sikkel).
Hier volgt een citaat met een aantal inheemse
begrippen, die blijkbaar bij de jeugdige lezers
bekend werden verondersteld:
Wel bezat Amatdikromo een djimat [talisman],
dien hij vroeger voor enkele dubbeltjes in de verderop gelegen vlakte-dessa [dorp] van een Inlandschen priester had gekocht. De dessa-priester had
den naam een wijs man te zijn, die vele verzen uit
den Koran vlug en onverstaanbaar kon afdreunen.
’s Avonds kon men zijn vroom gemompel reeds
op een afstand hooren. Amatdikromo was er eens
heen geweest. En voor het geld, dat men hem
betaald had voor het werk, dat hij eenige dagen
voor de dessa-bestuurders verricht had, kocht hij
zich een stukje papier, waarop in Arabische letters
een spreuk geschreven stond, welke sedert heilig
was geweest voor den ouden man. Wel begreep
hij er geen letter van. Hij kende geen Arabisch;
trouwens verstond hij evenmin de moeilijke kunst
van Maleisch of Javaansch spellen of lezen. Maar
de oude berg-bewoner […] had een onwankelbaar
geloof in de heiligheid van den dessa-priester, en
nog meer in de Koran-spreuk, waarvoor hij zijn

vijf-en-twintig armoed-centjes had moeten betalen. […]
Zijn djimat had hem tot zoover steeds bewaard tegen het, overal om zijn hut loerend
tijger-gevaar. Maar vooral had de djimat hem
ook buiten het bereik weten te houden van Njai
Loro Kidoel, de schrikwekkende godin der Javaansche zuidkunst. Neen, Amatdikromo had
haar nog nooit gezien. Maar vroeger, reeds als
kind, had hij in de dessa, waar hij geboren en
grootgebracht was, dikwijls over haar hooren
spreken. Hij kon zich haar dus voorstellen.
Het hele verhaal door vinden we – vaak met
een ironische knipoog naar de lezer – de inheemse en Nederlandse gang van zaken zoals
ook de volgende passage aantoont:
De oude hutbewoner moest bingoen, „niet wijs”
zijn. Maar vanwege zijn ontstellende verhalen,
telkens herhaald, bracht men hem naar het dessa-hoofd. En die sprak er met den assistent-wedono [assistent van een districtshoofd] over.
En deze rapporteerde het verhaal van den ouden
man aan de wedono. Die er op zijn beurt den
controleur [Nederlandse ambtenaar] van ver-
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‘Het Indische Monster. Een jongensboek’ (Den Haag 1922), geschreven
en geïllustreerd door Feith.

Door Feith getekende kaart van Java met vulkanen
in ‘Het Indische Monster’.

telde. Deze meende niet veel waarde te moeten
hechten aan het visioen van den ouden, eenzaam
wonenden man [namelijk Amatdikromo die de
brontosaurus uit zee had zien opduiken, maar
meende dat het de wraakzuchtige godin Njai
Loro Kidoel was]. Niettemin bracht hij het gebeurde over aan den assistent-resident [een rang
hoger dan controleur]. En deze verzuimde niet,
bij de een of andere gelegenheid het geval ter
sprake te brengen tegenover zijn chef, den resident.
Verder komen allerlei de termen, namen en begrippen voor als Batavia, het Koningsplein aldaar, paleis Buitenzorg, ‘Toean Besar’, gouverneur-generaal, regent, koelie, sado (tweewielig
rijtuigje), waringin (boomsoort), tjitjak (soort
gekko), mandikammer (badkamer), de Preanger, Bandoeng, Semarang, Serajoerivier, de
Goenoeng Goentoer, het Kendeng-gebergte, de
Boeroeboedoer, de kaarten van Java en de Bandungse hoogvlakte, diverse natuurbeschrijvingen en inlandse sagen en legenden. Sommige
inheemse begrippen worden in een voetnoot
verklaard, maar vreemd genoeg niet alle.

Voorbijgangers (Amsterdam 1925)
In deze bundel zijn Feiths herinneringen aan
een heel journalistenleven bijeengebracht.
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Een ervan is ‘M’n eerste rijsttafel’, waardoor
hij bij een oude vriend en Indië-kenner diverse
Indische gerechten leerde kennen: nassi ajam,
dendeng agé, babie ketjap, atjar tjampoeradoek,
pindang ikan, kroepoek oedang, boewa-boewa
enzovoort. Feith bedankte nergens voor en
wilde alles opeten. De maaltijd bekwam hem
echter slecht vanwege zijn onbekendheid met
de diverse soorten sambal die hij toevoegde:
Ik beet en hapte; ik kauwde en vermaalde; ik
proefde en slikte. Mijn lippen prikten, mijn tong
jeukte, mijn verhemelte blakerde, mijn keel
schroeide …. Mijn oogen traanden, mijn neus
was verkouden, mijn maag brandde … Toch at
ik mijn bord geheel leeg; en ten tweede male
vulde ik het — …. en at het weer leeg. Ik werkte
aldus het geheele menu af. Naar het uiterlijk
onaandoenlijk. Zelfs prijzend en huichelend van
verrukking.
Maar na het afscheid nemen en hartelijk bedanken, buiten op straat, zocht ik het voorbalkon van een tram, en tipte den bestuurder om er
een flinke vaart achter te zetten, en sperde mijn
mond wijd open in de kille, koude avondlucht.
Want ik gloeide, schroeide, vlamde! Het was als
een onbluschbare binnenbrand.

Tropiaden (Den Haag 1926)
Tropiaden is een prozabundel met twaalf verhalen en heeft een omslag die door Chris Kras
Kzn is getekend. Deze verhalen lijken nogal
eens op sommige verhalen van Louis Couperus. Ze gaan beide over zeden, verschijnsels
en gebeurtenissen in Nederlands-Indië, zijn in
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Feith en Louis Couperus (r.) op een
bootreis naar Indië; illustratie van
Willy Sluiter in ‘Voorbijgangers’
(Amsterdam 1925) van Feith.

Indische bediende; illustratie
van Willy Sluiter bij het verhaal
‘M’n eerste rijsttafel…’ in
‘Voorbijgangers’.

ouwe olifanten omhoog. En
met het geluid van een geweldige trompetstoot, antwoordden ze voor ’t laatst. Dat was
alles. Want de kudde maakte
rechtsomkeert. Langzaam,
plechtig, als ’n familie, die van
een begrafenis terugkeert …..

een impressionistische stijl geschreven, psychologisch verantwoord en brengen de Indische sfeer goed over. In het verhaal ‘De ivoren
schat’ bijvoorbeeld gaat het over een olifantenjager, die vertelt over zijn werk en dacht zijn
fortuin gemaakt te hebben met de vondst van
een ‘olifantenkerkhof’. Indrukwekkend is zijn
beschrijving van een ‘olifantenbegrafenis’:
Ik zag aan de spits twee ouwe mannetjes gaan,
monsterachtige dieren, met reusachtige slagtanden. Zóó oud waren ze, dat ze wankelend liepen.
Schuddend en zwaaiend als iemand met ’n stuk in
z’n kraag! En elk van die ouwe mannetjes werd geholpen, gesteund en geduwd, door de jongere beesten. De wijfjes hielden de twee ouwen rechtop. […]
Zoo kwam die zonderlinge optocht bij een moerassig gedeelte van ’t oerwoud. Hier werden de ouwe
mannetjes los gelaten, terwijl de wijfjes met hun
slurven ze begonnen voort te duwen, voorzichtig
met ’n soort medelijden. Toen struikelde een van
die oudjes, om niet meer op te staan. Vervolgens
de tweede. Bleef ook liggen. En meteen schaarde
de heele troep zich om die twee reusachtige lichamen, om met z’n allen — jonge mannetjes, wijfjes, jonge dieren — één kreet uit te stooten. Alle
slurven omhoog, met een wanhopige afscheidsroep. Uit de modder van het moeras staken nog
de slurven van die twee, langzaam wegzinkende

Het lijkt me dat Feith dit
verhaal van een bestaande
persoon heeft gehoord,
evenals Couperus zijn stof
voor een vertelling vaak van
bestaande personen had.
Soms wordt iemand door
Feith genadeloos weergegeven zoals een Nederlandse
journalist die zich nadrukkelijk als een ‘Indische specialist’ presenteert. Later blijkt dat hij
zijn kennis van de Oost uit een zakencyclopedie heeft. Uiteraard komen de relatie tussen de
blanke en de inlander en ‘de stille kracht’ ook
in deze verhalenbundel voor. Een voorbeeld
van ‘stille kracht’ vinden we in het verhaal ‘De
wrekende boom’, waarin een getrouwde vrouw
overspel pleegt onder een oude, voor de inheemse bewoners heilige boom. Dat is vragen
om moeilijkheden:
Hij [de grote blonde minnaar] trad vooruit. Schopte, overmoedig als ’n jonge verliefde,
met zijn schoenen tegen den stam, zoodat de
bloedroode bladen, de jonge uitloopers van den
ouden boom, als vlammen om hen neer-warrelden. Hij bukte om ze op te rapen: ─ „Je betooverde
bruids-bouquet!” snoefde hij. Zij lachte nerveus.
Zóó had zij zich het tropisch avontuur voorgesteld. Toen nam hij haar in z’n armen ….
Zij kwam bij uit haar diepe bewusteloosheid, die
als een zware droom op haar gewogen had. ’t
Was nog geen nacht. Maar het grijze licht onder
de boomen verdichtte reeds tot schemer. […] Zij
fluisterde zijn naam …. Maar de loome stilte van
het bosch liet haar zonder antwoord. Haar aarzelend-zoekende vingers voelden slechts de klamheid der vochtige lianen, als slangen neerkron-
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Inhoudsopgave van ‘Tropiade’ (Den Haag 1926),
een verhalenbundel over Indië van Feith

len, tollen, vliegeren (met een diepere betekenis
dan bij ons), stierenrennen, hanen-, krekel-, tijger- en vissengevechten. Enkele citaten:

kelend langs den stam van den boom op welks
wortels zij nog rustte …. De oude boom! En bij
het plotseling verhelderen van haar bewustzijn,
vormden zich haar ordelooze gedachten: — „ ….
de tooverboom….”
Een krankzinnige angst greep haar naar de keel.
Zij wilde gillen, schreeuwen, hulp roepen. Geen geluid kwam uit haar als dichtgeknepen mond. Zij
trachtte overeind te kruipen uit haar liggende houding […]. En zij zag …. Tusschen de warreling der
luchtwortels, geworgd en gesnoerd, hing de groote
blonde reus, als het weeke, bloedelooze slachtoffer
van een monster-poliep, die met wringelende armen zich om z’n prooi vastgeklemd had en hem
langzaam en wreed het leven uitgezogen had ….

Sport in Indië (Deventer 1941)
In dit boekwerk zet Feith de Indische sporten
naast de Europese, waarbij het groepskarakter
van de eerste sporten staat tegenover het individuele karakter van de tweede. Feith legt dat
als volgt uit: U moet zich trachten in te denken,
hoe de passieve en contemplatieve ziel van den
aristocratischen Oosterling zich nimmer zal verlagen, om zijn lichaam een, volgens hèm, minderwaardig sport-genoegen te laten najagen.
Vervolgens bespreekt Feith strijden met pijlen-boog en strijdknots, steenspringen, steekspelen, kokosnootwerpen en vissen, schomme-
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1. Strijden met pijl-en-boog en met strijdknots
Teneinde de diepere betekenis te begrijpen […],
zou men zich moeten verdiepen in de dramatische gebeurtenissen, ten grondslag liggend aan de
Heldendichten en Heldenspelen uit de aller-oudste Javaanse literatuur en dramaturgie. […] Voor
wat betreft het zogenaamde „sportieve” in dergelijke drama’s, diene als toelichting, dat de klassieke vechtkunst – bestaande zowel uit schieten
met pijl-en-boog, als het strijden van man-tegenman met de korte kris, ook het hanteren van de
strijdknots – op Java nog steeds in hoog aanzien
staat. Oorlogvoeren met vuurwapens, met kanon
of geweer, laat staan met ver-afstands-geschut of
springbommen, beschouwt men er, rond-uit gezegd, als iets van zuiver-westerse barbaarsheid!
2. De steenspringers van Nias (Sumatra)
Eerst beschrijft Feith het eiland Nias aan de
westkust van Sumatra:
Diep gesneden kusten met goede ankerplaatsen
zijn bedekt met heuvels en bergen, waarvan de
hoogste, Hili-Matjoea 600 m, zonder vulkanen
staat; het eilandje is begroeid met dichte bossen, moeras-vegetatie, varens, alang-alang [grassoort], glâga [rietsoort],kokospalmen. […] De
bewoners zijn het beste te vergelijken met de Sumatra’se Batikkers; doch in afwijking met deze
uitgebreide stam zijn de Niassers onbekend met
letterschrift; het kannibalisme ontbreekt er, echter
komt in het zuiden nog koppensnellen voor. […]
Tot zulk een sport-bekwaamheid behoort in de
eerste plaats het lokale steen-springen. Geen typischer sport dan deze! Reeds op jeugdige leeftijd
begint de kleine Niasser jongeling met spring-oefeningen. Want hij bereikt pas de hoogste graad
van volmaaktheid , indien hij zich in staat toont,
om over een mans-hoge, massieve hindernis [een
zuil van een verzameling stenen] te springen.
[...] Telkens wordt de springgrens iets hoger genomen. Een missprong betekent hetzelfde als ’n
even pijnlijke als oneervolle verwonding. Als het
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‘Sport in Indië’ (Deventer 1941),
geschreven en geïllustreerd door
Feith.

Een steenspringer; illustratie van
Feith in ‘Sport in Indië’.

steeds hoger gaat, ja! dan kan het den springer
zelfs het breken van z’n nek kosten, – „survival
of the fittest!” Tot tenslotte de gangbare hoogte
voor den volleerden springer bereikt is. Ik kan mijn
lezers verzekeren – een behoorlijke record-jump!

„boréh” (gele zalf ); over
de bonte broek hangt
een fraaie sarong. De
lans is van hout, lang en
dun, maar taai, eveneens
hooggeel geverfd en versierd met kleurrijke wimpel [sic]; de punt is stomp.
Zulke geruiterde tweegevechten hebben als
doel: elkaar uit het zadel te lichten. Bij deze
gevechten komt dit betrekkelijk weinig voor,
doordat de ruiters zo
lenig te paard zitten, al
rijden ze met losse teugel. Als regel geldt, dat
wie een tegenstander
ontwapent door diens
lans te breken of uit de vuist te slaan, dan wel
hem de lans behendig af te nemen, als overwinnaar wordt uitgeroepen.

3. Kleurrijke steekspelen
Over de steekspelen merkt Feith onder andere
op:

4. Schommelen, tollen en vliegeren
Schommelen, tollen en vliegeren lijken in
de Oost onschuldige kindervermaken als bij
ons, maar niets is minder waar. Feith legt uit
waarom:

Bij de vorige, half-mythologische, half-symbolieke
kampen [gevechten] sluiten zich aan de eigenaardige Javaanse steekspelen, zich ’t best latend
vergelijken met onze vroegere ridderspelen. Men
treft ze niet slechts aan bij de Javaanse hoven van
Djocjokarta en Soerakarta, doch eveneens nog op
Madoera, waar meerdere klassieke spelen in ere
worden gehouden. […] De ruiters zijn gezeten op
schitterend opgetuigde paardjes, welke strijdrossen uitgemonsterd zijn met glinsterende koperen
plaatjes en kleurrijke strikken aan de staart; ook
is elk zadel hel-gekleurd, om de feestelijke indruk
te verhogen.
Maar véél mooier nog zijn de berijders zelven
uitgedost. Zij dragen kransen om de hals; op het
hoofd voeren ze als hoofdtooi de „koeloek” (statiemuts); het naakte bovenlijf is ingewreven met

De eenvoudige Inlander, en ik heb ditmaal enkele stammen van Celebes op ’t oog, beschouwt
het schommelen als een vorm van godsdienstig
ritueel. Dank zij de schommel verplaatst hij zich
boven de aarde; hij verheft zich al schommelend
hemelwaarts; en dank zij z’n schommel bereikt
hij hogere zaligheden. Het grootste gedeelte der
inheemse bevolking verwacht de zegeningen, komende van hun Hemelheer. […]
Er wordt hierbij dan gedacht aan het tollen op
de „aloon-aloon”, (dorpsplein), waarbij de tol
wordt vergeleken met de pootstok, omdat de tol
een gat in de grond maakt, als hij wordt neer-geworpen en begint te draaien. Bij de Posoërs moedigen de oudere dorpsgenoten de jongeren vurig
aan met hun kreten: „Tol dan toch! opdat onze
rijstoogst gelukke!” […]
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Bij zo’n vlieger-opsmuk komt van allerlei kijken,
– ook natuurlijk weer mystiek en symboliek. De
vliegers stellen mensen en dieren voor; herhaaldelijk vind je ze in de vorm der zozeer geliefde
wajong-poppen. […] Er bestaat vermoedelijk geen
enkele Inlander in Insulinde, of hij is verzot op het
soms zoemend, dan weer snerpend geluid van de
hoge vlieger, waarin hij de stem van God meent
de herkennen („sowangan”).
Feith sluit deze pararaaf af met een uiteenzetting over stierenrennen, hanen-, krekel-, tijgeren zelfs vissengevechten! Dat laatste is wel
heel bijzonder:
Evenzo zal ’t den oningewijde vergaan, bijaldien
hij ’t mocht treffen – want een zeldzame tref
vormt dit! – bij te wonen niets minder dan een…
vissen-gevecht!
In grote watervaten plaatst dit exceptionele
type vissportsman een aantal vissen van de, met
hun Latijnse naam „Beta pugnax” aangeduide,
vissoort. Hij heeft z’n troetelvissen zorgvuldig
opgekweekt tot vechtsport. En om hen hiertoe
in de gelegenheid te stellen, laat hij ’n wriemelende troep van allerhande andere vissoorten in
hetzelfde bassin los. Waarop een verwoede strijd
aanvangt; want geen heftiger vechtersbazen in
dieren- of mensenwereld dan juist vissen!
Hoewel sterk in de minderheid, winnen de
vecht-exemplaren ’t altijd van hun minder getrainde watergenoten. Doch deze eind-zege is niet
zozeer wat hier de sportemotie opwekt! Eerder
is het dit merkwaardig natuurverschijnsel, dat de
meer-genoemde „Beta’s” al spartelvechtend telkens van kleuren veranderen; en dat hoe feller het
gevecht op leven-en-dood gaat, des te prachtiger
hun geschubde lichamen zich in het hoog-gezwiepte water verkleuren.
Afgezien van het moorddadig element, kan
men hier tenminste spreken van opgewekte
schoonheids-ontroeringen. Wel te verstaan bij
de toeschouwers…

Conclusie

tijdse recensies geroemd werd om zijn grote
kennis van zaken, persoonlijke aanpak, veelzijdige fantasie, humor, milde kritiek en prettige, leesbare stijl. Hij lijkt zich met veel plezier en ijver op meestal actuele onderwerpen
geworpen te hebben en putte vaak en veel uit
eigen ervaring, ook op sportgebied. Daardoor
werd hij een van de bekendste journalisten van
zijn tijd. Het Gedenkboek Hilversum van 1924
noemt hem een geestige journalist en schrijver
van gezonde, frisse jongensboeken, die ook ouderen weten te boeien. En ook de toen bekende criticus D.L. Daalder was zeer over hem te spreken: Hij was inderdaad een all-round journalist,
vlot en actueel, auteur van luchtige vertellingen,
essays, reisbeschrijvingen en kinderboeken en hij
won zijn lezers door de humor, de goedmoedigheid en de bescheidenheid, die ook uit zijn ‘Letterkundig Testament’ spreekt.
Feiths boeken en artikelen over Nederlands-
Indië zijn informatief, uitgebreid en vaak diepgaand, ook al door het feit dat hij er jarenlang
gewoond en gewerkt heeft. Door een mix van
eigen waarneming en onderzoek, een vlotte stijl
en grappige illustraties werden deze publicaties
een goede bron van kennis betreffende de Oost.
Hoewel een enkel boek van hem na zijn dood
is herdrukt, is er jammer genoeg weinig van
zijn bekendheid over. Wel werd er in Almere
in de Stripheldenbuurt een straat naar hem
vernoemd. Hopelijk maakt dit artikel velen
nieuwsgierig naar zijn boeiende verhalen en
verslagen en zijn leuke illustraties.
Noten
1. Namelijk De reis om de wereld in tachtig dagen
(Parijs 1873).
2. Zie Jan Feith, Voorbijgangers, Amsterdam 1925,
p. 79-84.

Literatuur
M.J.A. van der Heide, ‘Jan Feith (1874-1944). Geestig
journalist en schrijver van gezonde en frisse jongensboeken’, in: TVE17, nr. 3, 1999, p. 157-178.

Jan Feith was een veelzijdige en productieve
schrijver, redacteur en illustrator, die in eigen-
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Hoe Indië en China elkaar vonden in
een restaurant
Adriaan de Boer
Vakantie 1952. Een Amsterdams bleekneusje is voor het eerst uit logeren met een vriendje
in een Huizense villa en beleeft die zomer tussen Eem en Vecht een tweede daverende
primeur: zijn eerste bezoek aan een Chinees-Indisch eethuis aan de Hilversumse Groest.
Zodat hij (ik) achter op de vier zwart-witte fotovakjes van de prentbriefkaart (kerktoren,
boerin met juk, molen, bosrand) naar huis kon pennen: Heet gegeten, groeten.
Borden en kommen waren van dik plastic, de
lepel voor de haaienvinnensoep (vlokkend eiwitstolsel met reepjes achterham) van porselein. Het tafellaken kwam van een rol papier
waarvan ook de omwikkeling voor afhaalmaaltijden werd gescheurd. Menigeen liet een van
thuis meegebrachte pan vullen, een middelgrote want daar deden ze onbewust meer in.
De stokjes saté boven op de wazig gebakken
eitjes, apart wat geeloranje atjar en kroepoek.
Sambalblubber in plastic zakjes.
Wat Indisch was op de kaart, vellen papier in
plastic hoesjes in een soort bureaumap, en wat
Chinees liet ons siberisch. Ver van ons bed.
Tijdens aardrijkskunde was half Europa voor
achtjarigen nog terra incognita. De combinatie
klonk niet raar.
Tegelijk bouwden mijn vriendje en ik alvast
een kleine kennisvoorsprong op. Wij wisten
al zo’n beetje hoe Chinees-Indië eruitzag. Ze
hadden er groen geglazuurde afdakjes, beschilderde kamerschermen, rondom per strekkende
decameter opgespijkerde gefiguurzaagde rood
met gouden decoraties en pagodelampjes met
donkerrode franje waarvan weleens een lusje
losging. Doodgewone goudvissen in een klein
aquarium terwijl bij zonsopgang de visser uitvaart over een nog koel meer tussen de bergen
met een aalscholver die het werk doet - zie de
muurschildering. In het echte Indië stampte
Sarina, een klassikaal bezongen arm kind uit
de dessa, haar padi tot bras. In de verte blafte
een hond. (‘Wokking the dog’ boven een Engels artikel over het eten van hondenvlees.
Ook mooi: You and Mie, een hoofdstedelijke
afhaaltent die het niet redde.)

Het trots door mij neergekrabbelde ‘heet gegeten’ vond mijn vader aanstellerij. Hij had in
Indië gezeten, maar maakte daar verder geen
woorden aan vuil. Schooljaren later pas voelde
je het geografische wringen bij de woordcombinatie Chin.-Ind. specialiteitenrestaurant.
Tex-Mex is logischer, aangrenzende en in elkaar overvloeiende kookstijlen. Chin.-Ind. is
Hon-Mal, Hondurees-Malteeks. Sort of. (De
Joegoslavische keuken bestond evenmin. Toch
noemden restaurants zich zo - tot de burgeroorlog. Nu zijn het Balkanrestaurants).

Eenvoudig begonnen
Later begreep je dat het begon met een paar
Chinezen die hier waren blijven hangen, in
havensteden neergestreken schepelingen die
pinda’s verkochten, in de kleinhandel gingen
of de stap zetten naar de horeca. De eerste Geheimtipp in de jaren zestig, bloeitijd, over trapjes af, bukken en door een bloedheet keukentje
met suisende vlammen en druipend personeel. Stoeltjes zoeken in het achterdeel van
een keldertje in de Binnen Bantammerstraat in
Amsterdam. Onder tl-buizen in een geel naambord met rode karakters aan de gevel. Zonder
dure reclame: ‘U strelen uw tong? U eten bij
Hongkong!’ Boven schoven ze opium of zaten
ze te mahjongen. In onze nieuwe buurt kwam
een Fuk Nam.
Wat wij in 1952 niet wisten, is dat de Chinese
uitbaters een goed oog hadden voor de bevolkingstoename uit voorheen Nederlands-Indië,
waarna het aantal gerechten op hun menukaart en hun naam op de ruit bijna verdubbelden. Pas later kwamen de eigenstandige
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Afhaalrestaurant Li’s Garden aan de Ampèrestraat
in Hilversum.

en authentieke Indische restaurants. Sterk in
de minderheid bleven ze, met namen als Kota
Radja, Candi Borobudur, Bali en Djokja, vergeleken met de karrenvrachten Lange Muren,
(Blauwe) Lotusbloemen, Jade, Gouden Panda’s
en Jasmijn. Eigennamen (Woe Ping, Man Wah)
of namen beginnend met China: China Express,
Delight, Palace, Garden. Ze zijn er wel, Chinees-Indische kookboeken voor in huis, maar
het zijn voorspelbare bijeenrapingen van succesrecepten zoals in deeltje 8 van de 24 uit een
Lekturamaserie. Ertegenover de diepgang van
een standaardwerk als het Groot Indonesisch
Kookboek van Beb Vuyk, met later ook aanwijzingen voor de magnetron. En van het door
haar bewerkte Groot Chinees Kookboek.

In zwaar weer
Jarenlang bleef alles bij het oude tot prille
nieuwe horeca-denominaties een welvarender en avontuurlijker deel van de klanten begonnen weg te lokken. Hippe bistro’s met
kartelmessen naast borden van hout met een
bloedgeul voor de steak. Kruidenboter. Pizza,
met een kartelwieltje verdeeld in punten. Pasta
waarnaast de macaroni met Smac, een gebakken ui en een blikje tomatenpuree thuis verbleekt. Chianti!
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De omslag van het boek van Mark van Wonderen

De Aziatische aanbieder die meende dat de
oude succesformule zijn tijd wel zou blijven
duren, belandde met zijn gezin, tevens personeelsbestand, in zwaar weer. De barometer
kelderde en bleef steken op ‘Onbestendig’. Vrij
laat begon een deel van de kleine ondernemers
van alles strak te trekken, in het interieur en op
de kaart. Veelal marginaal, soms ingrijpend.
Dan werden tafeltjes geofferd voor twee nieuwe
toonbanken. In de ene lag een keur van rauw
lekkers, achter de andere stond een kok met
een schuimspaan om de selectie van je bordje
geroutineerd in een van zijn hete oliën te wokken, terwijl jij dubt over saus naar keus met één,
twee of drie pepertjes op de hitteschaal.
Veel Indische traditionele namen zijn gebleven, gerechten veranderden van karakter. Babi
pangang, op zijn best krokant gebakken, met
lucht geblazen tussen zwoerd en varkensbuikspek, komt ook in een caloriearmere onbestemde versie. Mijn moeders lievelingsdessert
verdween al eerder, bolletjes stemgember met
een scheut ongeslagen room eromheen in een
stalen ijscoupe met koffielepeltje. Spekkoek
kwam voor haar te laat. De rijsttafel bleef in ere.
Een heel enkel Chin.-Ind. restaurant is een
tijdcapsule gebleven. De rest verdween als
oude soldaten, fading away. Uit Hongkong
werden leermeesters ingevlogen met, zeg
maar, de zwarte dan. Zij kwamen de doorzetters klassikaal de allernieuwste technieken en
spectaculairste bereidingen onderwijzen.
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kunnen nu ook dimsummen en
hebben katten met zwaaipoten
neergezet, het volksgeloof voedend dat ze die serveren. De
Voedsel- en Warenautoriteit heeft
verhalen over en boetes voor rattenkeutels, muizen in een fornuis,
een dode pad en kruisbesmettingen.
De bakens zijn zo goed mogelijk
verzet. En soms ook niet. Er zijn
nog cateraars die rond de jaarwisseling in hun toko de diehard een
opgerolde bamboekalender toestoppen. Bij de nasi rames zit een
gelukskoekje.
Hoe Fusion alles begon te worden, bleek toen
mijn oude moeder mijn jarige oude vader en
onze extended family een diner aanbood in een
zaak niet ver van zijn zorgtehuis. Met sushi en
ramen uit Japan en Thaise dingen, Chinees
en vooral goed Indisch. Te overzien, tot de
karaokemachine aanging. De zang bleek een
huldeblijk dat mijn vader ten deel viel. ‘Happy
birthday to you’. Een ober zong het hem toe.
Dad raakte ontroerd. De maaltijd was in orde,
de sfeer goed. De avond verstreek, we namen
nog een Bintang en daar sprong dezelfde ober
weer het podium op. Opnieuw zong hij ‘Happy
birthday’ en weer barstte mijn vader in tranen
uit. ‘Nu even niet huilen, hoor’, zei mijn moeder. ‘Aan die tafel daar is ook iemand jarig.’

Adriaan de Boer is journalist in ruste. Hij werkte
tot 2004 bij ‘de Volkskrant’, schreef met Wouter
Klootwijk als het duo De Boer & De Cocq over restaurantbezoek en is de auteur van diverse boeken
over eten en drinken, waaronder ‘Wat doet die kip
in het aquarium?’ (Amsterdam, Atlas, 2008).

De bakens verzet
Meer dan 2000 Aziatische restaurants telde
Nederland, maar hun aantal is gehalveerd.
Mark van Wonderen fotografeerde de overgebleven 1090 voor een boek, ondertitel ‘Een verdwijnend Nederlands fenomeen’, dat in mei
van dit jaar verscheen.
Het zal blijken wie bijtijds de uitstalkasten
met verkleurde dia’s van gerechten van de
muur hebben gehaald, de ketjap niet langer
overgieten in hervulbare flesjes met een zacht
wit schenktuitje naast de Maggi en de tandenstokers en servetten van luchtpostpapier. Ze
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Indische monumenten in de regio
Indiëmonument Hilversum (Noorderbegraafplaats).

Moluks Monument Huizen (Gemeenlandslaan).
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Indiëmonument Soest (Ingenieur Menkolaan).

Indiëmonument Soest (Ingenieur Menkolaan).
Gedenkteken Moluks Kamp ‘Almere’
in Huizen (Oud-Bussumerweg).
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‘Moederland en Koloniën zoveel dichter bij elkaar’
Malabar-experiment en PHOHI op de Bult bij Huizen
Jaap Groeneveld
Wie Huizen aan de zuidkant binnenkomt langs de Randweg, kan de verzinkte stalen
vakwerkconstructie op de rotonde met aansluiting op de Gooilandweg niet missen. Het
is er in 2006 geplaatst op initiatief van de Huizer en voormalig radio-expert van Philips
Telecommunicatie Industrie, wijlen ir. L.J.W. (Bob) van Loon. Dit PHOHI-monument
op schaal 1:5 herinnert aan de legendarische zendmasten die op het zenderpark stonden,
waar nu onder andere de PHOHI-flat staat. Hierachter gaat een wereld van geschiedenis
schuil die alles te maken heeft met de band tussen Nederland en voormalig NederlandsIndië,en meer dan dat.
Malabar ontvangen op de Blaricummer
Meent
De Nederlandse koloniën lagen ver weg. Mailboten deden er in de eerste helft van de twintigste
eeuw door het Suezkanaal praktisch drie weken
over om Batavia vanuit Nederland te bereiken.
Telegrafie was een belangrijke versnelling voor
het berichtenverkeer in zakelijke en overheidsrelaties. Al aan het einde van de negentiende
eeuw had Nederland via een Britse kabel telegrafische verbinding met Indië. Tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika werd deze verbinding
gehinderd door censuur met vertragingen tot
een week. Gecodeerde berichten werden niet
toegestaan. Een aansluiting van een Nederlands-Indische kabel naar de Filippijnen om via
Noord-Amerika berichten te versturen leek een
alternatief, maar stierf een zachte dood, toen
bleek dat de Amerikanen samenwerkten met de
Britten. Nederland zocht naar mogelijkheden
om onafhankelijk van andere staten verbinding
met zijn koloniën te kunnen onderhouden. De
Eerste Wereldoorlog drukte Nederland weer
met de neus op de feiten: scheepvaart werd belemmerd en nog afhankelijk van Britse kabels
na vernieling van de Duitse.
De radiotelegrafie, in 1896 uitgevonden door
de Italiaanse natuurkundige markies Guglielmo Giovanni Maria Marconi (1874-1937),
maakte het mogelijk berichten draadloos te
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verzenden. Hij slaagde erin om in 1903 transatlantisch volledig berichtenverkeer te onderhouden. Omstreeks 1913 was er al een Permanente Commissie voor de Radiotelegrafie
ingesteld onder leiding van viceadmiraal b.d.
I. van den Broek om plannen voor draadloze
telegrafieverbinding uit te werken. Er kwamen
twee plannen met tussenstations: een verbinding via West-Indië, Hawaii en Samoa, en
één via Italië en Britse koloniën, kortom: nog
afhankelijk van vreemde mogendheden. Het
werd nog niet mogelijk geacht gebleken om de
afstand zonder tussenstations te overbruggen.
Kapitein-luitenant-ter-zee E.H. Friederichs,
hoofd van de draadloze telegrafie van de
Koninklijke Marine, drong in 1917 bij de Perma
nente Commissie aan op haast. Directeur J.J.
Leroy van de Deutsch-Niederländische Tele
graphen-Gesellschaft in Indië meldde bij terugkeer in Nederland dat de Indische radiostations in Sabang (uit 1910) en op Java berichten
ontvingen van het station in Nauen (Duitsland), de zwaarste machinezender in de wereld
op dat moment. In opdracht van de regering
bestudeerde ir. C.J. de Groot daar de effecten
van het tropische klimaat op de radiotelegrafie, waarop hij in 1916 promoveerde. Met grote
moeite overtuigde hij de Nederlandse regering
dat het mogelijk was een rechtstreekse verbinding te realiseren met krachtige zenders.
Het Duitse Telefunken en het Britse Marconi
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Korporaal-seiner Visser met roeiboot naar zijn
werk op de Meent bij Eemnes (tek. Wam Heskes,
HK Eemnes 1991-2).

De replica op de rotonde (foto Ad Klaassen).

streden om de eer, maar de laatste haakte af,
omdat Leroy teveel samenwerkte met Telefunken, een informatielek naar de concurrent. Deze
leverde al in 1917 een machinezender voor het
station Tjililin bij Bandung. De Groot, terug in
Indië als chef van de Indische Radiodienst, wist
hier nog niets van en hij richtte met steun en
toestemming van de koloniale overheid een
zendstation in met een booglampzender in de
Malabarkloof bij Bandung, waar de antennes
600 m hoog werden opgehangen aan de randen van de hoogvlakte.
Om ontvangst in Nederland mogelijk te kunnen maken bouwde hij ook een ontvanger, die
hij meegaf aan het Hr. Ms. pantserschip De
Zeven Provinciën, op terugreis naar Nederland
in 1919, waarop tevens ontvangstproeven werden gedaan. Na aankomst in Nederland werd
de ontvanger opgesteld in een hut op palen
– wegens mogelijke hoge waterstanden in de
Zuiderzee – op de Blaricumse Meent ten noorden van Eemnes. Een draad op palen van exact
twee kilometer lengte vormde de antenne en
liep naar de Bult bij Huizen. Hij was in tegenovergestelde richting in de lengterichting
gericht op Bandoeng. Deze lengte was nodig
door de lage frequentie van Malabar (37,5 of
18,75 kHz) c.q. grote golflengte (8 resp. 16
km) van het signaal. In april 1919 werd Malabar daar ontvangen door de marinetelegrafist,
korporaal-seiner Roelof Visser. Hij moest door
hoogwater enkele malen met een roeiboot
heen en weer varen voor de nachtelijke ontvangsten, maar dat hoorde dan ook bij zijn
basisopleiding.

De regering had inmiddels in 1918 vijf miljoen
gulden beschikbaar gesteld voor de bouw en
de realisatie van een radiotelegrafieverbinding
met Indië. Naast de behoefte aan apparatuur
op schepen en in Indië versnelde dit lonkend
perspectief de oprichting in 1918 van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) te Hilversum, die daarvoor óók materiaal wilde leveren.
Marconi werd medeaandeelhouder en licentiegever. Een zendstation in Kootwijk en een
ontvangststation in Sambeek (bij Boxmeer)
zouden worden gerealiseerd, die vanwege onderlinge storingen ver uit elkaar moesten liggen
om in beide richtingen tegelijk verkeer mogelijk
te maken. Overigens verhuisde het ontvangstation een paar keer: Wassenaar, Noordwijk en
ten slotte in 1950 Nederhorst de Berg (NERA),
maar dan voor de korte golf. Dus ook hier weer
een link met onze omgeving, maar ‘Indïë waren
we toen al kwijt’. Sambeek begon te ontvangen
op 27 oktober 1919, waarna op 27 november
1920 de proefontvangsten in Blaricum werden
gestaakt.
Het bleek, nadat uiteindelijk de zender van
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Radiotelefonie via Kootwijk en Malabar (radiokootwijk.nu).

Telefunken in Kootwijk was afgeleverd en operationeel geworden per 5 mei 1923, dat het allemaal tegenviel: energieverslindend; men kon
wegens atmosferische storingen eigenlijk alleen fatsoenlijk berichtenverkeer afwikkelen als
de verbinding in de nacht plaatsvond. Kootwijk
draaide uit op een gevoelige frustratie bij de
Rijkstelegraafdienst van P&T, de voorloper van
PTT, een ‘trauma’ zou men nu zeggen.

David verslaat Goliath met PCJJ
Ontwikkelingen op het gebied van radiocommunicatie gingen snel in de jaren twintig. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de eerste
radiobuizen – technisch correct: ‘hoogvacuüm
elektronenbuis’ of populair: ‘radiolampen’ –
gebruikt in militaire zenders en ontvangers.
In Nederland werd zoiets aangetroffen in een
in 1917 verdwaald en geconfisqueerd Duits
vliegtuig. Nederlandse militaire radio-experts
gingen ermee experimenteren. Philips zou
eerst geen belangstelling voor het maken van
kopieën hebben gehad, maar dat veranderde
toen de radiopionier ir. Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (1885-1944) vroeg om
buizen voor hem te maken voor zijn bouwpakketten en experimentele omroepuitzendingen.
Radio-omroep werd populair, eerst vooral onder radioamateurs, en Gerard en Anton Philips
zagen hier nu wel brood in. Ook de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum
stortte zich erop en klopte in 1922 bij Philips
aan, dat inmiddels sterk was in de ‘glas-metaaltechnologie’. De NSF was noodlijdend
geworden, doordat de Nederlandse overheid
de voorkeur gaf aan ervaren buitenlandse bedrijven, met name Telefunken. Uiteindelijk zou
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Philips de NSF in fases overnemen, maar dat
terzijde.
Het Philips Natuurkundig Laboratorium
(Natlab) te Eindhoven werd ingeschakeld in
het onderzoeken en uitbreiden van het productenpakket met de beschikbare technologische kennis. Met de vacuümbuizen openden
zich perspectieven voor korte golf radioverbindingen. Radioamateurs hadden in de jaren
1924-1925 aangetoond, dat verkeer over grote
afstand mogelijk was met veel minder vermogen. De fysicus dr. Balthazar van der Pol van
het Natlab hield zich bezig met allerhande toepassingen van vacuümbuizen, die vanaf 1923
onder de naam Miniwatt op de markt werden
gebracht. Onder zijn leiding bouwde ing. J.J.
Numans de kortegolf-telefoniezender PCJJ op
basis van een watergekoelde zendbuis. Deze
zender was voortgekomen uit een experiment
bij de NSF in 1924 met een kortegolf-telegrafiezender. Met de PCJJ, die opgesteld was in
Eindhoven, werden in 1926 de eerste proefuitzendingen gedaan op een golflengte van 90 m.
Het was de eerste kortegolf-telefoniezender in
Europa die met een kristal werd bestuurd. De
versie op 30 m golflengte was gereedgekomen
begin 1927 en op 27 maart van dat jaar ontving Philips bericht van dr. C.J. de Groot, hoofd
van de radiodienst in Nederlands-Indië, dat de
kortegolftoon voor het eerst was gehoord. De
radiotelefonie, waarvoor ook NSF apparatuur
ging leveren, laten we verder rusten.

Philips profileert zich bij het publiek
Anton Philips buitte het succes uit en twee weken later begroette hij met een korte rede de
gouverneur-generaal die het station van De
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PCJ-zender bewaard als relikwie, hier nog in opslag
te Kootwijk na de afbraak van zenderpark Huizen
(Philips Historische Producten, Eindhoven).

De twee watergekoelde zendbuizen type TA 20/250
van de PCJ-zender (Philips Historische Producten,
Eindhoven).

Groot bezocht. Verdere experimenten volgden
met een radioconcert van het Concertgebouw
Orkest, ingeleid met een toespraak van Anton
Philips, waarin hij de vooruitstrevende rol van
zijn onderneming onder de aandacht van de
luisteraars bracht. Hij claimde vele reacties uit
de hele wereld van de goede ontvangst van de
zender. Als summum van propaganda accepteerde koningin Wilhelmina de uitnodiging om
op 31 mei en 1 juni van dat jaar in gezelschap
van prinses Juliana rijksgenoten in oost en west
toe te spreken. Nederland, in casu Philips, was
wereldwijd koploper op dit gebied geworden.
Na deze experimentele fase werd de zenderactiviteit overgedragen aan de NSF te Hilversum.
Dit succes was zout in de open wond
– Kootwijk – van de Technische Dienst van
de P&T, die verantwoordelijk was voor het
radioverkeer met Nederlandsch-Indië, samen
met de Indische Radiodienst, zag deze zich nu
overvleugeld na het aanvankelijke debacle van
Kootwijk. De dienst had nooit wat gezien in
NSF en Philips. Volgens NSF-directeur Anton
Dubois was de overheid bevooroordeeld door
de handelwijze, ‘die niet vereenigbaar was
met een onafhankelijke positie’, van eerdergenoemde Leroy, die tevens adviseur was van het
ministerie van koloniën. Men moet zich ook
realiseren dat er in de eerste helft van de twintigste eeuw een algemene neiging tot voorkeur
voor Duitse producten en instanties bestond,
wat alles te maken had met de Engelse concurrentie op de wereldzeeën.
In 1928 werd samen met een breed scala

bij Indië betrokken ondernemingen de N.V.
Philips Omroep Holland – Indië (PHOHI) opgericht, waarna tot 1932 proefuitzendingen
plaatsvonden. Na de ontvangst van de langverwachte vergunning werd in dat jaar begonnen
met wekelijks vijf uitzendingen vanuit de inmiddels roemruchte NSF – de zingende torens
– in Hilversum. PHOHI moest wel zendtijd afstaan aan de omroepverenigingen, waar alleen
de KRO en de VPRO gebruik van maakten, de
laatste korte tijd uit geldgebrek.
In 1934 verhuisde het zendstation onder
de vlag van Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (N.I.R.O.M. of Nirom) naar
Huizen, waar ruimte was, maar meestal werd
gerefereerd aan PHOHI of Phohi die via de
installatie van Nirom uitzond. Het initiatief
om radio-uitzendingen in Nederlands-Indië
te verzorgen was al in 1923 beloond met een
concessie, maar pas in 1928 werd de Nirom opgericht om een netwerk van omroepstations in
Indië te realiseren. Nirom was opgericht door
Radio Holland (mede-eigenaar van NSF!) en
Handelsonderneming Maintz & Co. Het lag in
de bedoeling om geselecteerde uitzendingen
van PHOHI te relayen door Nirom. Pas in 1934
kwam Nirom echter goed van de grond, doordat het verdienmodel gecompliceerd was: hoe
kom je aan de inkomsten, luisterbijdragen,
in het de uitgestrekte archipel? Er bestond
nauwe samenwerking tussen Philips, PHOHI
en Nirom. Anton Philips was commissaris
bij de Nirom, Philips, c.q. de NSF en leverde
de zenders voor Indië. Kortom, een netwerk
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Het kersverse zendergebouw van de PHOHI in
Huizen met de eerste twee vaste antennemasten
(foto: publiek domein).

De draaibare tweelingmasten van de PCJ-zender
van de PHOHI (links) op het zenderpark aan de
oostkant van Huizen (Historische Kring Huizen).

waar dezelfde mensen elkaar in verschillende
rollen tegenkwamen. De Sumatra Post van 26
maart 1934 schreef: ‘De Phohi is de brug met
het moederland (...).’ PHOHI was nu alleen de
programmaverzorger vanuit Nederland.
In 1937 volgde een nieuwe 60 meter hoge
tweelingzendmast met antennes gebouwd op
een draaibaar plateau. Dit was een unieke en
indrukwekkende oplossing, enig in de wereld
en een belangrijk icoon voor PHOHI. Ze waren, in tegenstelling tot andere stalen masten,
van Amerikaans grenenhout om de werking
van de 24 afzonderlijke daaraan opgehangen
antennes niet te verstoren. Deze antennes, die
met het plateau gericht konden worden, bun-
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Schade aan het PHOHI-zendergebouw te Huizen
in mei 1940 (SAGV/gooienvechthistorisch.nl).

delden het uit te zenden vermogen, waardoor
net als bij een vuurtoren, een sterk gebundeld
signaal naar elke gewenste richting kon worden uitgezonden, zowel naar Oost-Indië, ZuidAfrika als West-Indië. Er waren geen aparte
vaste antenne-installaties voor elk gewenst
gebied en beschikbare golflengten meer nodig.
Het zenderpark van de Nirom, quasi
‘PHOHI’, in Huizen werd licht beschadigd
door voorzorgsmaatregelen van Nederlandse
zijde in de meidagen van 1940. Tot augustus
1941 zouden de omroepen blijven uitzenden,
tot ze werden opgeheven door de Duitse bezetter. Daarna werden de uitzendingen hervat door de Rijksomroep onder beheer van de
NSB. Een onfortuinlijke actie tot behoud van
de zender in september 1944 van het verzet – de bevrijding werd verwacht tijdens de
Slag om Arnhem – kostte op 28 september
het leven aan drie betrokken Huizers: Jacob
Brands, Klaas Snel en Arie de Waal. Vóór de
bevrijding hebben de Duitsers schade toegebracht aan gebouwen en installaties op het
complex, maar de masten kwamen er zonder
al te grote kleerscheuren vanaf. In oktober
1945 ging ‘PHOHI’ c.q. ‘P.C.J.’ – ook zo’n begrip – weer op de gewone wijze ‘de lucht in’.
In 1947 werden de uitzendingen voortgezet
onder de vlag van Radio Nederland Wereldomroep met dezelfde zenders, waarna PHOHI
als omroepbedrijf verdween, maar de herinnering bleef.
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Algemeen Handelsblad 13 oktober 1945 (delpher.nl).

PHOHI een blijvend begrip
Er werden uitzendingen verzorgd naar NoordAmerika, de Antillen, Zuid-Amerika, ZuidAfrika, Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland.
Deze voorzagen in een grote behoefte van Nederlanders in den vreemde. Van een wereldomvattende communicatie zoals we die nu
kennen, was nog geen sprake, maar met deze
zender was Nederland leidend op dat gebied.
De PHOHI, die zich presenteerde als de zender ‘Happy Station PCJ’, had met de vloeiend
zeven talen sprekende Eddie Startz ‘s werelds
eerste zeer populaire internationale radiopersoonlijkheid in huis volgens het Amerikaanse
tijdschrift Popular Communications in 1972.
Op 11 mei 2012 kwam een einde aan de Nederlandse uitzendingen van de Wereldomroep,
die in Hilversum op het uiterste noordeinde
van het Mediapark haar domicilie had. Internet
via een wereldomspannend glasvezelnetwerk
en mobiel internet in de periferie hebben de rol
van de Wereldomroep overbodig gemaakt. Al
eerder waren de oproepen via de ANWB voor
vakantiegangers gestaakt, toen de mobieltjes
gemeengoed waren geworden. Sinds 2013 is
de Wereldomroep onderdeel van de multimediaorganisatie RNW Media.
Al in 1958 was het zendstation in Huizen
uitgediend en werd het afgebroken, terwijl de
uitzendingen vanaf Kootwijk en het nieuwe
zenderpark in IJsselstein werden verzorgd, die
in 2005 werden opgevolgd door het park in de
Flevopolder. Echter de PHOHI was in de har-

Kaart ter gelegenheid van 50 jaar Radio Nederland
in 1997.

ten van de Huizers gesloten. Daarom heet het
flatgebouw op de plek van de beide masten
ook al jaren ‘PHOHI-flat’. De Huizer ir. L.J.W.
(Bob) van Loon, voormalig radio-expert van
Philips, nam het initiatief om een monument
in de vorm van een schaalmodel (1:5) op de
rotonde Gooilandweg/Randweg te Huizen te
plaatsen. Het staat er sinds de herfst van 2006.
De huidige ‘zendrichting’ komt overeen met
die voor de Antillen en Zuid-Amerika, maar
het monument is ongeschikt als antenne. De
zender, het apparaat dat het signaal van hoog
vermogen aan de antenne afgeeft, is bewaard
gebleven in de tentoonstelling Philips Historische Producten te Eindhoven.
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De oudste nog levende Indiëveteraan uit
Nederhorst den Berg
Gerard Baar
Bram Schriek behoorde tot de tientallen jongemannen uit Nederhorst den Berg die
tussen 1946 en 1949 als dienstplichtige naar Nederlands-Indië moesten. Na een
opleiding van een paar maanden dirigeerde de militaire staf hen naar een van de vele
af en aan varende geconfisqueerde passagiersschepen. De schattingen lopen wat uiteen,
maar er zijn op deze manier in de loop van die periode minstens 250.000 manschappen
overgebracht naar het naar onafhankelijkheid strevende enorme eilandenrijk. De Japanse
bezetting in de Tweede Wereldoorlog had de Indonesische impulsen versterkt om de strijd
tegen een al eeuwenlange koloniale overheersing aan te gaan. De grootmachten, met
name de Verenigde Staten, waren tegen de inzet van Nederlandse troepen om de rust te
herstellen. Het ingrijpen ontaardde in een strijd die onder de naam ‘Politionele Acties’ in
de geschiedenisboeken terechtkwam.
Zoon van een ondernemende moeder
Bram is in 1927 geboren in café Overmeer, dat
er nog altijd staat onder de naam De Herberg.
Het was een van de drie horecagelegenheden
die de buurtschap rijk was. Zijn moeder, Tonia
Schriek-van der Meer, pachtte het café van Jan
Vriens uit Loenen aan de Vecht, die tevens een
groothandel in dranken dreef. Zij was daarom
verplicht al haar uit te schenken drank bij hem
af te nemen. Vader Jan Schriek (geboren in
1896) was een overal inzetbare werkman, die
goed met de zeis, spade en sloothaak overweg
kon. Moeder Tonia, was de dochter van een
schipper, rond 1900 geboren in de roef van
diens tjalk.
Bram genoot van een onbezorgde jeugd. Vissen kon hij zonder vergunning. Als hij zin had,
ging hij helpen op Laanzicht, de boerderij van
Venneman achterin de Meerlaan. De tijd die
overbleef bracht hij door op de St. Jozefschool
aan de Dammerweg waar de nonnen de scepter zwaaiden.
In 1936 moest moeder Schriek de sleutel van
café Overmeer overdragen aan een van de dertien kinderen van haar pachtbaas Vriens. Hij
droeg er zorg voor dat al zijn nazaten in de
loop der jaren een horecagelegenheid konden
gaan uitbaten. Op die manier was hij tevens
verzekerd van een stuk vaste omzet voor zijn
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groothandel. Zijn dochter Katrien was in dat
jaar aan de beurt; zij zette na haar huwelijk met
Jan Schapers het café voort onder de naam
Schapers. Haar man Jan begon naast het café
in een plaatijzeren loods zijn garagebedrijf, later door Van der Helm overgenomen.

Moeder Tonia ging niet bij de pakken
neerzitten
Moeder Tonia had voor die tijd, omdat ze de
bui al zag hangen, op een tot weghoogte opgehoogd stukje grond aan de Overmeerseweg
een huis laten bouwen. Het was niet groot:
de benedenverdieping was opgedeeld in een
sigarenwinkel, een kleine woonkamer en een
woonkeuken. Achter het huis lag, minstens
anderhalve meter lager, een diepe moestuin.
Achteraan bij de sloot bouwde haar man Jan
zelf een varkenshok voor vier varkens. Na ze
vetgemest te hebben verkocht hij er jaar in jaar
uit drie van de vier. Het vierde varken liet hij
slachten voor hun uit vier personen bestaande
gezin, want Bram had nog een zuster, die naar
de naam Lena luisterde.
Moeder Tonia dreef haar sigarenwinkel zonder zelf een sigaret aan te raken, maar ze genoot van de tabaksgeur en de praatjes met de
klanten. In de loop der jaren bouwde ze een
vaste klantenkring op door heel vroeg op te
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De soldaten gaan in gelid aan boord
onder toeziend oog van de familie.

Café Overmeer rond 1930.
Onder: Het sigarenwinkeltje van
Tonia Schriek-van der Meer

staan voor verstokte rokers. Ze legde dan alvast rookgerei klaar voor haar haastige klanten.
Toen later de bromfietsen op de weg verschenen, kon zij aan het geluid van het motortje horen met welk merk shag ze naar buiten moest
gaan om het de dik ingepakte berijder gauw
toe te stoppen. Ze lette tevens op de kleintjes,
gezien het bij de gemeente ingeleverde briefje
van de door haar gemaakte kosten voor de evacuatie naar West- Friesland in mei 1940. Op
Bram hoefde ze na die tijd niet meer te letten.

Brams tienerjaren
Want Bram was in dat jaar dertien geworden,
zodat hij voor automonteur mocht gaan leren op de Ambachtsschool in Hilversum. Dat
nieuwe begin in zijn leven was van korte duur;
in 1941 moest zijn school noodgedwongen
haar deuren sluiten. De Duitsers namen het
gebouw in beslag om er kwartier te maken.
Het was gedaan met zijn opleiding; er moest
gewerkt worden! Gelukkig telde de Horstermeer toen nog vele tuinders, die allemaal
wel een jongen konden gebruiken. De tuin-

bouw beleefde een
enorme opleving,
doordat de bezetter een goede prijs
voor de geleverde
groente betaalde.
Bram begon bij de
oude Jas van Hemert, die op twee
akkers tuinde. Net
voor de winter kon
hij – gelukkig voor
hem – bij bloemist
Johan van de Berg
in de kas terecht,
want aan spruiten
plukken had Bram
een broertje dood.
Hij bleef tijdens
de oorlog steeds
op de tuin werken,
net als velen van
zijn Bergse leeftijdgenoten. Wie dat niet wilde,
kwam in een van de vele wasserijen terecht.
Tegenspraak was toen niet aan de orde van de
dag.
In 1945 begon Bram bijna meteen na de oorlog bij de Ballast als draglinemachinist. Hij
vulde met die machine de kiepwagons van
het zandtreintje naar de Vecht, werk dat onder anderen zijn vader nog tot 1942 met de
schop had gedaan. Bram vond dat gedoe met
dat ding helemaal niks, waarop hij besloot bij
Van Leers vatenfabriek in Vreeland aan de slag
te gaan.
Omdat hij nog niet goed wist wat hij wilde,
dacht hij erover om in 1946 als vrijwilliger naar
Nederlands-Indië te vertrekken. De slogan ‘Indië verloren, rampspoed geboren’ sloeg aan bij
een groot deel van de Nederlanders. De eerste
Politionele Actie begon al eind 1946, met naar
later bleek als hoofddoel het veilig stellen van
de door de Bataafse Petroleum Maatschappij
gedane investeringen. Bram had nooit anders
geleerd dan dat de ‘Gordel van smaragd’ van
ons was. Verschillende jongens uit het dorp
hadden zich al aangemeld, maar zijn moeder
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Rekening van moeder Schriek aan de gemeente
voor de kosten van de evacuatie naar WestFriesland

verbood het hem. Ze zei: ‘Je wacht maar tot je
voor je nummer opgeroepen wordt.’

Zijn rekrutering en de overtocht naar Indië
In mei 1947 was het zover. Bram kreeg een oproep om zich te melden aan de poort van de
Knoopkazerne in Utrecht, bij de Veemarkt. Na
zijn opleiding tot chauffeur en automonteur
was het de bedoeling dat hij aan het eind van
dat jaar naar Indië vertrok. Pastoor Groot verplichtte hem, net als alle andere Bergse katholieke Indiëgangers, voor zijn vertrek op retraite
te gaan bij de broeders in Bergen aan Zee.
Uiteindelijk ging hij, samen met ongeveer
600 man, in Rotterdam aan boord van de Waterman. Dit passagiersschip bracht hen in zes
weken naar Indië. Tijdens de overtocht sliepen
de manschappen in een hangmat. Bij het passeren van de evenaar reikte de zeegod Neptunus aan alle landrotten een diploma uit.
Bram had het eigenlijk halverwege de reis al
gehad met de in zijn ogen eentonige zee en het
eindeloos herhaalde kaartspelen. Hij sprong
een gat in de lucht, toen het schip in de ha-
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Links tante Marie, midden moeder Tonia
en rechts Bram Schriek na de zondagse
kerkgang voor Café Van der Voorn (naast
kerk H.Maria Hemelvaart).

ven van Djakarta aanmeerde. Het verblijf op
Java duurde maar even, want in Tandjong Priok
moesten ze hun bagage en materieel meteen
overladen op een kleiner schip, de Tropenvogel.
Die boot had weinig eten aan boord, zodat zijn
onderdeel, het 16e AAT bataljon, met hongerige magen in Palembang op Zuid-Sumatra
aan wal ging. De definitieve bestemming bleek
uiteindelijk een aan de rivier de Moesi gelegen
kampement te zijn, waar Bram meer dan tweeen-half jaar zou doorbrengen. Iedere veertien
dagen kreeg hij een brief van zijn moeder.

Brams jaren in de tropen
In het begin hadden de monteurs/chauffeurs
niets omhanden, want er was geen wagen
te bekennen. Na een paar weken kwamen er
eindelijk wat oude Jappenwagens binnen gereden. Bram en zijn collega’s kregen er handenvol werk aan, want alles ging om de haverklap stuk. Een van de oorzaken was het feit dat
de chauffeurs hun weg moesten zoeken door
vaak bijna onbegaanbaar terrein. Op boomstamwegen, die waren aangelegd om moeras-
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Diploma van de doop door de god Neptunus bij
het passeren van de evenaar

sig gebied te kunnen overbruggen, ging het
vaak mis. Verzakte voertuigen uit de bagger
halen was aan de orde van de dag en stelde
de vindingrijkheid van de bergers danig op de
proef. Bram en zijn maten beloonden zichzelf
daarom af en toe bij het ophalen van de foerage met een onderweg van de vrachtwagen
gevallen kratje bier. Of hij dat de eens in de
maand langskomende aalmoezenier heeft opgebiecht blijft zijn geheim.
Zijn gage (schrik niet) bedroeg 65 roepia (ongeveer drie gulden) per week. Op patrouille
hoefde chauffeur Bram nooit mee de rimboe
in. Hij bracht soldaten die een bepaalde opdracht hadden gekregen, naar een bepaald
punt, waarna voor hem en zijn bijrijder het
lijdzame wachten begon. Deze jongens kwamen soms in gevecht met achtergebleven Japanners, die de Indonesiërs steunden in hun
strijd om de onafhankelijkheid. Op 31 december 1949 kwam er na de tweede Politionele
Actie een eind aan de vijandelijkheden. Nederland droeg de soevereiniteit van zijn kolonie
over aan haar bewoners, met uitzondering van
Nieuw-Guinea. Koningin Juliana en premier
Hatta ondertekenden in Den Haag de onafhankelijkheidsverklaring.

Een snelle thuisreis zat er niet in
Voor Bram en zijn onderdeel brak een onzekere
tijd aan. Het bleek voor de legerleiding niet
eenvoudig alle soldaten snel naar Nederland

Bram in Indonesië op de motorfiets in het kamp
aan de rivier de Moesi op Sumatra.
Inzet: Bram in uniform voor het huis van zijn tante
Marie in de Kerkstraat.

te laten terugkeren.
Er was een tekort
aan schepen, zodat
zijn onderdeel pas
eind maart 1950
aan boord kon gaan
van een ingehuurd
Noors passagiersschip, de Skaugun.
Triest dat er vlak
voor hun vertrek in
de achterhoede toch
nog twee doden vielen, zodat het totaal tijdens
zijn verblijf aan de Moesi op vijf uitkwam. Eerder was er een jongen gesneuveld, een andere
verongelukt en een iemand aan een ziekte overleden.
Op 9 mei meerde het schip aan de kade van
Rotterdam af. Bram pakte na korte tijd het burgerleven weer op, want hij kon meteen bij zijn
laatste baas (Van Leer) aan de slag. Het gekke
is dat hij als oud-Indiëganger toch nog drie
keer zes weken op herhaling heeft gemoeten.
Die werkonderbreking brachten hij en zijn maten zo’n beetje door zoals ze zelf wilden. Hun
superieuren hadden niet zo gek veel greep
meer op die oud-strijders.
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Bram (links) met een van zijn dienstkameraden bij het monument
in Roermond ter herdenking van de in Indië gesneuvelde militairen.
Onder: In december 1947 stuurde Bram zo’n gratis ansichtkaart
naar zijn vader en moeder.

den. In 1962 kwam er definitief een
einde aan de Nederlandse macht
in het Verre Oosten. Nadat er op
Nieuw-Guinea ongeveer 50 doden
waren gevallen, stond Nederland
het gebied pas aan Indonesië af.
Eind jaren zeventig kwam de Staat
over de brug met een eenmalige
compensatie van rond de twaalfhonderd gulden voor alle in leven
zijnde Indiëgangers. Vóór die tijd
had bijna niemand aandacht aan
hen besteed, na die uitkering bleef
dat niet anders. Terwijl die jongemannen in de tijd waarin ze opgroeiden, er
vanwege hun opvoeding tot oppassend burger geen moment over prakkiseerden zich te
verzetten tegen een bevel van hogerhand. In
Noord-Holland bijvoorbeeld weigerden maar
vijftien jongens dienst; de meeste anderen wisten niet beter of zochten het avontuur zonder
erbij na te denken.
Bram mocht na 39 dienstjaren bij Van Leer
in 1989 met pensioen. Net voordat ze in 2013
hun zestigjarig huwelijk zouden vieren, overleed zijn vrouw. ‘Het gemis went nooit,’ zegt
hij in een gesprek met hem over zijn tijd in Indië. Gelukkig bieden zijn kinderen, zover mogelijk, alle hulp. Aan het eind van het gesprek
verzucht hij: ‘We hadden daar niks te zoeken,
die mensen hadden helemaal gelijk dat ze ons
eruit wilden gooien.’

Tot slot
Bram trouwde in 1953 met Mien Overes uit
Pijnacker, het meisje met wie hij tijdens zijn
verblijf in Indië had gecorrespondeerd. Ze kregen twee zonen en een dochter. Hij bezocht
tot nu toe ieder jaar de veteranendag in Roermond, waar later een monument is opgericht
voor de tijdens de twee Politionele Acties bijna
6000 gesneuvelden. Tegenwoordig mag het
openlijk een koloniale oorlog genoemd wor-

216			

Gerard Baar was huisschilder in Nederhorst den
Berg. Hij is redacteur van Werinon, waarin hij
regelmatig publiceert. Dit artikel is eerder gepubliceerd in Werinon 91, oktober 2016, het tijdschrift
van de Historische Kring Nederhorst den Berg.
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Spoorzoeken tussen Vecht en Eem naar
zendelingen en missionarissen in Nederlands-Indië
Ruud Hehenkamp
Eerst kwamen de kooplieden, in hun kielzog de dominees, toen de zendelingen
en daarna de missionarissen.
Welke sporen kun je vinden van zendelingen en missionarissen die afkomstig zijn uit
onze Gooi- en Vechtstreek en gewerkt hebben in Nederlands Indië? Dit was het verzoek
van de redactie. Het werd inderdaad spoorzoeken! Voor wie in ‘het rijke roomse leven’
opgroeide is ‘missie’ een oud vertrouwd begrip. Het roept ‘bekering’ op van mensen die
nog niet in contact zijn gekomen met het ‘rooms-katholieke’ geloof en ‘heidenen’ werden
genoemd. Het herinnert zelfs aan ‘de zwartjes ver van hier’, voor wie mijn moeder ons
thuis leerde bidden. ‘Paters’, ‘zusters’ en ‘broeders’ reisden naar verre, warme en arme
landen om ‘zieltjes’ te winnen. Zij werden met kleurrijke missiebusjes, met inzameling
van melkflesdoppen en postzegels, met gebeden en verhalen in missieperiodieken
gesteund.
De verkleinwoorden ‘zwartjes’ en ‘zieltjes’ wijzen deels op een lieve neerbuigendheid jegens
volken die zich nog zouden moeten ontwikkelen naar ‘ons’ niveau, en wel door bekering tot
het christendom.1 Dat die bekeringsijver ook
beoogde hen van de Islam weg te houden,
kwam toen niet ter sprake.
Die houding is danig veranderd, met name
ook dankzij de zendelingen en missionarissen zelf. Het ging ook hun al lang niet meer
om ‘bekering’ alleen, zoals het ook ons ook
niet om ‘ontwikkelingshulp’ gaat, maar eerder
om ‘samenwerking’ op basis van ‘gelijkwaardigheid’ (of termen van gelijke strekking). Dit
artikel probeert in het eerste deel ‘zending’ en
‘missie’ te plaatsen tegen enkele historische
achtergronden. In het tweede deel gaat het om
personen uit onze regio die zendeling of missionaris waren in Nederlands Indië; het zijn
meldingen van hun bestaan en korte verhalen
van hun inzet.

Nederlands-Indië2
‘Nederlands-Indië’ is, zoals Van Dale het zegt,
de aanduiding van ‘het voormalige gebieds-

deel van het Koninkrijk der Nederlanden in
Azië, dat de eilanden van de Maleise archipel
omvatte’. Het gaat om de handelsgebieden
van Nederland uit de tijd van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (1602-1799). De
VOC vestigde in de Maleise archipel (en niet
alleen daar) ‘fort-factorijen’, handelsposten
rondom havens die met forten werden beschermd door het leger van de Compagnie
– níét het leger van de Republiek. Na de opheffing van de VOC kwamen die vestigingen
via de Bataafse republiek vanaf 1816 onder het
gezag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, inclusief het huidige België.

Indische kerk
Koning Willem I vestigde in Indonesië (en ook
in West-Indië) een kopie van de oude Nederlands Hervormde kerk, een organisatie met synodes, kerkenraden en dominees. Over deze
kerk daar had hij vooral zeggenschap. Deze
‘Indische kerk’ zette de godsdienstige verzorging uit de VOC-tijd voort: hiermee waren de
schepelingen gediend en ook de landgenoten
die zich voor langere tijd in de Oost hadden
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gevestigd. Zo kwamen in de handelsvestigingen kerkgebouwen, met gewone dominees
die daar beroepen konden worden, – ook uit
Nederland. Deze dominees konden de gebruikelijke kerkelijke carrière doorlopen, zoals ds.
P.L. de Gaay Fortman, die na zijn studie in Leiden in 1843 beroepen werd op Banda Neira in
de Molukken om via andere gemeenten tenslotte in de Willemskerk te Batavia terecht te
komen. Dat kleine eiland van 3 km2 was tot
het eind van de negentiende eeuw het centrum
van het Nederlandse Gouvernement voor de
Banda-eilanden en het wereldcentrum van de
handel in de muskaatnoot en foelie.
De allereerste dominees waren meegekomen
met de VOC, nadat de handelsposten met hun
forten waren gevestigd en ook nadat deze (later) politiek onder het Nederlands staatsgezag
vielen. De ‘dominee’ kwam dus pas na de ‘koopman’ en deze was geen ‘veroveraar’ van Latijns-Amerikaanse snit. Onze VOC-voorvaders
hebben de inlandse bevolking niet gewelddadig
gedwongen tot bekering tot hun christendom
noch tot het leren spreken en schrijven van hun
taal, zoals de Spanjaarden en Portugezen dat
wel oplegden aan de volken in Latijns-Amerika.
Het ging onze kooplui om winst en monopo-
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lies, niet om bekering of cultuuroverdracht. In
dit kader oefenden de VOC-soldaten wel degelijk ook geweld uit, en niet zuinig.
Maar dit was geen staatsgeweld namens de
Republiek. De dominee was vooral gericht op
de expats van toen en steunde de handhaving
van de eigen cultuur en het Nederlandse peil
van hun zeden. De noodzaak hiervan nam toe,
naarmate Oost-Indië ook voor private ondernemingen een steeds belangrijker wingewest
werd en er steeds meer Nederlanders in de
kolonie zich konden vermengen met de lokale
bevolking. De kerk was er dus voor de volbloed
Nederlandse Europeanen, de ‘totoks’. Scholen
en ziekenhuizen werden voor hen gebouwd. In
de ogen van de lokale bevolking waren dominees onderdanen van de kolonisator en dienaren van zijn belangen. De dominees van de
Indische kerk waren geen zendelingen!

Ethische politiek
In de loop van de negentiende eeuw werden de
binnenlanden gekoloniseerd. Nederlands-Indië moest een netto opbrengst leveren voor
de Nederlandse staat, een ‘batig slot’. Hiertoe werd het zogenoemde cultuurstelsel inge-
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Zendingsgebieden van de NZV in Nederlands-Indië.

voerd: de Javaanse boeren moesten verplicht
handelsgewassen verbouwen in plaats van
rijst voor hun eigen levensonderhoud en bovendien gratis extra arbeid leveren. Hierdoor
verarmde en slonk de bevolking snel en leed
hevig hongersnood. Deze verwerpelijke gevolgen maakten Nederlandse gewetens wakker.
Dit gebeurde in de tijd, dat het socialisme
in Europa vleugels kreeg en in Nederland de
gereformeerde kerken van de grond kwamen
onder leiding van Abraham Kuyper. De beroemde ‘roman’ Max Havelaar van Multatuli
uit 1860 mag hierbij niet ongenoemd blijven.
Uiteindelijk vertaalde dat bewustzijn zich in
de zogenoemde ‘ethische politiek’, die als uitgangspunt hanteerde dat je niet alleen uit mag
zijn op een ‘batig slot’ in de koloniën: Nederland behoort ook voor de inlandse bevolking
agrarische ontwikkeling te steunen en goede
gezondheidszorg en goed onderwijs te realiseren. Tot dan toe lagen onderwijs en scholing
in de lijn van de Indische kerk en gezondheidszorg viel zelfs tot 1911 onder de Militair geneeskundige dienst. Koningin Wilhelmina noemde
deze wending in de troonrede van 1901: een
‘zedelijke roeping’. Dat mocht ook wel na alle
uitbuiting!

Zending
Het gevoel ‘zending’ te moeten bedrijven is een
belangrijk aspect van het christelijk geloof, als
gevolg van de evangelische opdracht: ‘Maak
alle volken tot mijn leerlingen’ (Matth. 28,19).
Aan deze roeping konden kerkmensen van de
Nederlands Hervormde kerk meewerken, toen
de Nederlanden door het verdrag van Wenen
in 1815 weer de beschikking kregen over ‘hun’
koloniën. Deze ‘uitwendige’ zending, buiten
eigen land, in Nederlands-Indië, kreeg vorm
door ‘zendelingen’. Dit waren geen dominees,
geen theologen, geen wetenschappers.3 Het
waren gewone handwerkslieden, vakmensen,
timmerlui, metselaars, verpleegkundigen van
eenvoudige komaf die vanuit hun geloof wilden meewerken aan de concrete opbouw én
uitbouw van een overtuigd gelovige gemeente,
nu ook elders in de wereld: avontuurlijkheid
was hun uiteraard niet vreemd. Deze mensen werd ‘zendingsarbeiders’ genoemd en
na screening uitgezonden, gesteund door de
particuliere plaatselijke organisaties en verenigingen waarbij ze zich in Nederland hadden
gemeld.
Op Java en elders begonnen ze vanuit de be-
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Grietje van Wessel.

staande kerkgemeenten, scholen en ziekenhuizen voor de Europeanen van de
Indische kerk. Gaandeweg leerden
ze deze concrete arbeid uit te breiden naar de gewone mensen en
met geloofsoverdracht te verbinden. In de periode 1797 tot 1930
zijn er zo’n 600 à 800 zendelingen uitgestuurd naar de Oost.
Het karakter van hun geloof
wordt aangeduid als aanvankelijk evangelisch-piëtistisch. Het
waren vrijwel allemaal … mannen.
Als er al vrouwen bij waren, waren
zij meestal de vrouw van … de zendeling. Maar ook enkele initiatiefrijke
vrouwelijke verpleegkundigen of zelfs artsen
meldden zich zoals Anna Kruyt-Pijsel die in
1905 door het Nederlandsch Zending Genootschap (opgericht in 1797) als allereerste vrouwelijke zendeling-arts werd uitgezonden naar
Mojowarno (Oost-Java).

‘zending’ als een roeping van de kerk. Vele
particuliere organisaties werden toen
‘verkerkelijkt’. Overigens bleven de
vertakkingen van de protestantse
kerken beletten, dat er slechts één
zendingsgenootschap tot stand
kwam. Zo werkte de in 1901 opgerichte Gereformeerde Zendingsbond (GZB) wel mee, maar als
zelfstandige organisatie vanuit de
Gereformeerde Bond. Voor de Nederlandse Hervormde Kerk kwam
er uiteindelijk wel één Raad voor
de Zending in 1951. De ‘zendingsarbeiders’ van vroeger, die al ‘zendeling-leraren’ waren geworden, kregen in
de nieuwe kerkorde de ambtelijke functie van
‘zendingspredikanten’ en maakten aldus een
carrière die ze in Nederland waarschijnlijk niet
hadden kunnen maken.

Particulier initiatief

Voor de katholieken was het van meet af aan
evident dat de rooms-katholieke kerk als wereldkerk een plicht had om te missioneren.
Dat ‘van meet af aan’ gold in Nederland vanaf
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
in 1853, dus nadat de scheiding tussen kerk
en staat een stevig grondwettelijk feit was. De
katholieken hadden eerst tijd nodig om zichzelf te herstellen van hun tweederangspositie, maar daarna richtten zij ten behoeve van
maatschappelijke en sociale noden hun ‘zuil’
van allerlei organisaties en verenigingen op.
Hiertoe moeten ook de talrijke religieuze congregaties4 gerekend worden, waarvan de leden
zich wijdden aan onderwijs en gezondheidszorg en die vaak genoemd werden naar een
plaats: de ‘zusters van Heythuysen’, de ‘broeders van Dongen’, ‘de missionarissen van
Steyl’ enz. Tot die noden hoorden ook de behoeften van mensen in overzeese gebiedsdelen van wie men dacht dat zij in een armoediger en ‘onbeschaafder’ cultuur leefden en nog
geen contact met het rooms-katholieke geloof
hadden gehad. Opgeroepen door paus en

Het is goed hierbij te onderstrepen dat zending gebeurde op particulier initiatief; het was
natuurlijk geen staatsaangelegenheid, noch –
voor alle duidelijkheid – een door de kerk centraal aangestuurde activiteit. De vaderlandse
Nederlandse Hervormde Kerk hield zich inzake zending als kerk op de achtergrond. Het
geloof dat zij belichaamde, was wel de inspiratiebron voor allerlei particuliere christelijke
zendingsorganisaties en -verenigingen. Dit
waren veelal plaatselijke initiatieven en de ontwikkeling tot een fijnmazig netwerk ging gelijk op met de vertakkingen in de protestantse
wereld van de negentiende eeuw. Hierbinnen
werd wel onderlinge samenwerking gezocht.
Uiteindelijk leidde dit in 1858 tot de oprichting van de Nederlandse Zendingsvereniging
(NZV), die in 1917 een eigen belangrijk Zendingshuis in Oegstgeest vestigde. Hier werden
de aanstaande zendelingen ontvangen, opgeleid en uitgezonden. Pas tussen 1940-1950
accepteerde de Nederlandse Hervormde Kerk
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Missie
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lijker om te gaan werken in het onderwijs en de gezondheidszorg in
Indonesië.

Zendings- en missie-archieven

bisschoppen, van boven af dus, adopteerden
oude ordes en nieuwe jongere, vooral in het
begin van de twintigste eeuw, allerlei missiegebieden als werkterreinen voor geloofsverkondiging. Vanzelfsprekend werd Nederlands-Indië
ook voor de katholieken een voorkeursgebied.
Het rijke roomse leven in Nederland leidde tot
een explosie van verkondigingsdrift, zelfs van
‘missiefanatisme’.5 In 1940 werkten er 5006
priesters, broeders, zusters en leken in de
rooms-katholieke missie, in 1960 ruim 9000.6
Het hoogste aantal in absolute zin ter wereld.

Subsidiëring
De scheiding van kerk en staat in 1848 had
subsidiëring van kerkelijke activiteiten door
de staat verhinderd, dus ook subsidies voor
zendingsactiviteiten. De ontwikkeling van de
nieuwe ethische politiek maakte het onder
voorwaarden mogelijk: de gelden moesten
ten goede komen aan onderwijsdoelen en gezondheidszorg. Zowel protestantse als katholieke organisaties gingen hier op letten. Tussen
1888-1890 hief de antirevolutionair Keuchenius als minister van Koloniën het verbod
op tot subsidiëring van inlands onderwijs op
godsdienstige grondslag.7 Blijkbaar sorteerde
de ethische politiek toen al effect. Vanaf toen
was het mogelijk met subsidiëring te rekenen.
Zo werd het ook voor kerkmensen aantrekke-

Het enorme netwerk ten behoeve
van ‘zending’ en ‘missie’ heeft gezorgd voor vele aparte archieven
met notulen, rekeningen, briefwisselingen, personeelsdossiers, missieblaadjes enz. Er zijn dus ook
vele bronnen voor studie en onderzoek. Gelukkig leidt de terugloop
van de kerken in Nederland tot een
herschikking van de meervoudige
particuliere documentatie tot archiefcentra op
enkele plekken. Een systematisch onderzoek
naar wie uit onze regio allemaal zendeling en
missionaris zijn geweest, bleek echter nu niet
doenlijk. Niet alle archieven zijn beschikbaar
en de toegankelijke zijn niet alle compleet.
De regels met betrekking tot niet-openbaarheid van archiefdelen en de wet op de privacy
sinds mei dit jaar zijn een forse en tijdrovende
rem op inzage. Dit artikel moest het dus vaak
doen met ….. oral history: incidentele verhalen
uit kerk, school, parochies, historische kringen
en familie.

Ordening
Er worden straks dus slechts voorbeelden gegeven van kerkmensen die in negentiende en
twintigste eeuw in Nederlands-Indië, meestal
op Java, gewerkt hebben en geboren of getogen zijn in de Gooi- en Vechtstreek. Doordat
een aantal al vóór de Tweede Wereldoorlog begon en hun werk deels doorliep in de tijd erna,
komen ook gebeurtenissen aan de orde die
strikt genomen na ‘Nederlands-Indië’ hebben
plaatsgevonden. Hiermee hadden zij echter
wel te maken. Hun levenswerk speelt dus niet
alleen in de koloniale tijd, maar raakt ook aan
de Japanse kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie, de bloedige coup van
1965, zelfs nog het jaar 1979, toen alle buiten-
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De ligging van Yakamul op Nieuw-Guinea.

landse geestelijken moesten kiezen of ze de
Indonesische nationaliteit zouden aannemen
en de wending naar de Islam. Deze gebeurtenissen komen echter slechts in het voorbijgaan aan de orde.
De gevonden personen zijn geordend op:
protestant dan wel katholiek (dus geen andere kerken!), op vrouw en man. Kortom, vier
categorieën, en daarbinnen op volgorde van
geboorte. Van elke categorie belicht ik (deze
ik-vorm komt nu vaker voor) enkele personen
uitvoeriger dan anderen. Meestal ligt dit aan
het aantal beschikbare gegevens en de vertelbaarheid ervan.

Protestant-christelijke zendelingen in Nederlands-Indië, afkomstig uit de Gooi- en
Vechtstreek
Protestant-christelijke ♀ Vrouwelijke zendelingen
In deze groep vond ik tot nu toe maar één
Gooise vrouw: Grietje van Wessel, geboren
in Huizen in 1905. Zij werd in januari 1931
als zendeling-verpleegkundige door de Nederlandse Zendingsvereniging (NZV) te Oegstgeest
uitgezonden naar Java. Daar bleef zij, afgezien
van verlofperiodes en kampverblijf, tot 1960.
Ondanks haar recht op tropenpensioen werkte
ze hierna door van 1961 tot 1966 in Nigeria,
vanuit de Basler Mission uit Zwitserland, waarmee de NZV, net zoals met de Rijnse Zending
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uit Duitsland, samenwerkte. Tenslotte
ging ze nog vrijwillig de vroedvrouwenopleiding in Surabaya helpen reorganiseren. Daar leerde de directrice, dr. Fiep
Kruyt, de dochter van de eerste vrouwelijke zendingsarts van Nederland,
haar waarderen, en die waardering was
wederzijds. In 1973 keerde ze voorgoed
terug in Oegstgeest.
Grietje, ‘tante Greet’ voor familieleden in Huizen en ‘zuster Greet’ voor
haar collega’s en zendingsvriendinnen,
heeft een moeilijke ‘ouderloze’ jeugd
gehad. Ze kwam uit een zeer groot gezin waarvan de beide ouders overleden
vóór haar tiende jaar. Op haar dertiende ging
ze bij haar oudste broer in Naarden wonen,
tot 1923. Ze deed belijdenis en laat sindsdien
‘Ned Herv’ noteren op de gezinskaarten. Als
‘proef-zuster’ verbleef ze vervolgens drie jaar
in het protestantse Diaconessenhuis aan de
Neuweg te Hilversum. Hierna vertrok ze via
Soest en Amsterdam naar Haarlem. Daar
volgde ze de verpleegstersopleiding in het
Diaconessenhuis van de Haarlemse Vereniging
voor Ziekenverpleging. Ze behaalde in 1930
het diploma verpleegkundige en het kraamdiploma, dat ze in 1933 aanvulde met een vroedvrouwendiploma. Leren, werken, bijscholen:
dat is de rode draad in haar leven.
In dienst van de Salatiga-zending op Midden-Java werkte Grietje eerst in Purwodadi. In
1939 werd ze overgeplaatst naar Malang op
Oost-Java. De Japanners interneerden haar
net als alle andere Nederlanders in 1942 in
diverse kampen, onder andere in Ambarawa.
Zwak werd ze door hoge koortsen, haar eten
gaf ze aan de kinderen, maar ze redde het. Helaas is haar dagboek uit die tijd zoek. Na een
herstelperiode in het marinekamp te Surabaya
gebruikte ze het verlof in Nederland om zich
bij te scholen in wijkverpleging, kinderzorg en
bestrijding van tbc.
Terug in Indonesië leende de NZV Grietje
uit aan het Rode Kruis uit die haar in 1947
aanstelde als directrice van een Chinees (kinder)ziekenhuis in Bandung. Na het volgende
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verlof in 1953, dat ze gebruikte om verpleegstersopleidingen in Nederland te bestuderen,
werkte ze in Bandung aan hetzelfde ziekenhuis
door tot 1960. Ze lieten haar toen (wegens
tropenpensioen) node gaan: ze was een onvermoeibaar, kundig en ervaren organisatrice
gebleken. Opmerkelijk is de aantekening dat
ze lange tijd dachten met een Rode Kruis-verpleegster te maken te hebben, niet met een
zendelinge! Kennelijk stelde ze haar werk op de
eerste plaats. Na haar tijd in Nigeria (hierdoor
maakte ze de beruchte coup van 1965 in Indonesië niet mee) en na haar vrijwilligerswerk
bij dr. Kruyt in Surabaya keerde ze terug naar
Oegstgeest. Het warme klimaat van Indonesië
miste ze wel. Ze bleef reizen zolang als dat
ging, bij voorkeur alleen: ‘Griet van Wessel
reist zelf wel’. Zo onderhield ze haar vele inmiddels internationale contacten. Want van
veel schrijven hield ze niet.
Al vroeg werd Grietje al iemand met karakter genoemd, een besluitvaardige persoonlijkheid, ‘deftig’. Ze trok een lijn in haar leven:
uit Huizen weg, de verpleging in, nog verder
weg, naar Indonesië. Ze kon leiding geven en
werd op handen gedragen. In haar werk heeft
ze aan anderen gegeven, wat ze in haar jeugd
miste: de attente zorg van een moeder. Zuster
Greet is altijd ongehuwd gebleven. Tot op hoge
leeftijd vierde ze om de paar jaar haar verjaardagen met haar familie in het gebouwtje Silo
aan de Keucheniusstraat in Huizen. Ze gaf dan
Indonesische spullen kado en organiseerde
tegelijk verkooprondjes van andere spullen.
Opbrengst: voor de zending. Ze schrijft: Hoewel mijn geloof niet altijd hetzelfde was, ben ik
voor elken dag opnieuw altijd dankbaar geweest.
Op 10 oktober 1996 overleed ze plotseling en
werd een paar dagen later in kleine kring gecremeerd, in stilte.

Protestant-christelijke ♂ Mannelijke zendelingen
In deze groep zendelingen is van een drietal
alleen de informatie gevonden die er staat: geboorteplaats en datum plus de gegevens over
hun arbeid.

Carel J. Cusell, geboren in Weesp in 1837,
werkte vanuit de NZV als zendeling gedurende
één jaar van 1864-1865 in Ciandjur, Java.
Cornelis (Kees) L. van Doorn was een wetenschapper en werd pas later een zendeling.
Hij werd geboren in 1896 in Loenen aan de
Vecht en studeerde tropische bosbouw aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen. Kees
trouwde in 1921 te Naarden met Willy Snijders die Engelse taal en letterkunde had gestudeerd. In 1922 promoveerde hij op De credietbehoefte van de Indonesische landbouwer.
De Nederlandse Christelijke studentenvereniging
NCSV vaardigde hem met zijn vrouw af naar
(toen nog) Batavia (Java) voor werk onder studerenden. Na de voltooiing van een onderzoek
naar de economische situatie op midden-Java
verrichtte hij pionierswerk onder studenten en
dit leidde tot de oprichting van een Javaanse
CSV. In 1936 ging hij in Nederland theologie
studeren en werd vervolgens door de NZV als
zendeling-leraar naar Batavia uitgezonden.
Ook hij maakte de Japanse interneringstijd
mee.
Na het verlof van 1946-1948 keerde Van Doorn
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terug, nu als zendeling-predikant voor West-Java, in Batavia.
Ook daar deed hij organisatorisch en wetenschappelijk werk
voor de kerk. Zijn inspanningen
om, gevraagd door de nieuwe
voorzitter van het CNV 8, een
christelijk-sociale vakbeweging
in Indië van de grond te krijgen
hadden geen resultaat. Ze waren op het organiseren van Europeanen gericht, niet zozeer
op de autochtone bevolking.
Hierna richtte hij heel zijn aandacht
op het zendingswerk en reisde voor de opbouw ervan ook rond in Sulawesi (Celebes).
Onder andere daar liet hij ook zijn twee dochters het echte Indonesië zien. In 1954 keerde
hij terug naar Nederland en bracht voortdurend het belang van sociale wetenschap onder
de aandacht van de kerkleiding. Van Doorn
werkte ook nog in Zambia en was docent aan
de Zendingshogeschool te Oegstgeest. In 1975
overleed hij.
Kees van Doorn was ervan overtuigd dat
zendingswerk een vorm van lekenapostolaat
moest zijn. In onder andere zijn boekje Als
christen naar de tropen schreef hij ‘de opvatting
verontrustend te vinden dat scholen en ziekenhuizen er zijn voor de kerk die er ook de financiële vruchten van mag plukken en niet dat de
kerk zich geheel belangeloos aan dit werk te
geven heeft’. Zendingswerkers zijn ambtenaren geworden, vreesde hij, in tegenstelling tot
wat zijn grote voorbeeld de lutherse zendeling
Ludwig Nommensen beoogde. Deze begon
vanaf 1862 de zogenaamde Rijnse zending ten
behoeve van de Batak in Sumatra en had succes met zijn echte lekenapostolaat. Van Doorn
was een overtuigd gelovig mens en kon zich tegelijkertijd druk maken over kapotte dieselmotoren, niet werkende zagerijen en ontbrekende
onderdelen voor een jeep in Sulawesi.
De volgende twee zendelingen zijn beiden
geboren in Baarn, uitgezonden door de Gereformeerde Kerk (de GZB) en als artsen werkzaam geweest. Cornelis P. van Leersum, gebo-
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ren in 1901, kreeg zijn zending
in Delft, werkte van 1925 tot
1950 in Surakarta (Java) en
na de oorlog in Jakarta (19251950). Hij overleed in 1970. Gerard J. Onvlee, geboren in 1926,
werd uitgezonden vanuit Kampen, werkte van 1957 tot 1970 in
Payeti (Halmaheira) en later in
Waikabubak (Sumba).
Vanuit de Oude Kerk in Huizen
werd Gijsbert Boer, geboren in
Eemnes op 10 juli 1945 en – net
als zijn vader – predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, in 1970 uitgezonden
onder de hoede van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Hij was tot 1977 werkzaam op
Ambon aan de Theologische universiteit van
de Molukse Protestantse Kerk. Daarna werd hij
voor de kerk contactpersoon met de Molukse
gemeenschap en vervulde hij nog functies in
diaconie en hulporganisaties. Boer overleed
begin 2009.

Rooms-katholieke missionarissen in Neder
lands-Indië afkomstig uit de Gooi- en
Vechtstreek
Rooms-katholieke ♀ Zusters

In rooms-katholieke families riepen priester- en
kloosterroepingen vaak weer nieuwe roepingen
op bij een jongere generatie. Hier volgt een treffend voorbeeld.
Bij de zusters Franciscanessen van Heythuysen trad op 7 november 1887 Nelletje Eek in.
Ze was geboren in Eemnes in 1867, kreeg de
kloosternaam Maria Damiana, werd onderwijzeres en daarna in 1893 Novicenmeesteres
in Semarang, waarschijnlijk in het huis dat
‘Mendut Klein Kindje Jezus’ wordt genoemd.
In 1903 en 1905 traden twee dochters van haar
broer, ook geboren in Eemnes, in bij dezelfde
congregatie: Maria Lumina Eek (Geertje, geboren in 1903) en Maria Leona Eek (Fijtje, in 1905
geboren). Ook zij gingen beiden naar Indonesië, respectievelijk in 1927 en 1935, naar Sema-
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rang, waarschijnlijk in hetzelfde ‘Mendut’ van
hun tante. Daar verrichtten ze huishoudelijk
werk en deden ze de waskeuken. Nelletje stierf
78 jaar oud in 1945 in kamp 6 te Ambarawa
(een plaats waar ook Grietje van Wessel geïnterneerd was). Haar beide nichten hebben in
kamp 1 te Semarang gezeten en zijn na voortzetting van hetzelfde type arbeid overleden in
het rusthuis van de zusters te Oldenzaal, respecievelijk in 1984 en 1990.
De volgende drie kloosterzusters kan ik wegens ontbrekende gegevens nu alleen maar
noemen. Ooit kunnen meer aanknopingspunten blijken. Hun eerst genoemde naam is de
kloosternaam, de naam tussen haakjes hun
geboorte- of roepnaam.
Baptista (Geertje) van Beijeren (Franciscanessen van Heythuysen), uit Eemnes, 1893-1986 en
Richardi (Mies) van Stoutenburg (Missiezusters
van Steyl), uit Eemnes, 1906-1981).
Wanneer deze twee in Indonesië hebben gewerkt is (nog) onduidelijk.
Francisca Josepha (Emma) de Gooijer9 (Zusters van het Arme Kind Jezus, Turfpoortstraat
66, Naarden) naar Nederlands-Indië gegaan
in 1932, overleden in 1967.
Niet alleen de zusters Eek, ook andere Nederlandse missionarissen, zusters, broeders en
paters, hebben vaak gewone, nederige taken
verricht. Maar niet allemaal. Sommige Nederlandse zusters droegen grote verantwoordelijkheden.
Bijvoorbeeld zuster Josine (J.A.M.) Schut (Zusters O.L.Vrouw van Amersfoort) te Probolinggo
(Oost-Java), die succesvol scholen heeft opgericht die groeiden en bloeiden. Eerst stichtte
ze daar vóór de Tweede Wereldoorlog in samenwerking met de fraters van Utrecht een
Hollands-Chinese school; na de oorlog moest
ze opnieuw beginnen en kreeg ze weer een
middelbare school van formaat voor elkaar in
dezelfde plaats. Zij werd geboren te Hilversum
(jaartal onbekend) en werkte op Java van 1930
-1967. Er is een missionaris-interview met haar

bij het Katholiek Documentatie Centrum.10
Zo’n interview van drie volle uren is ook gehouden met zuster Theodoro (Tilly) van Thienen,
geboren te Naarden op 3 augustus 1912. Bij dit
gesprek heeft ze het niet gelaten: ze heeft op
hoge leeftijd ook nog, op verzoek van familie,
memoires geschreven. Als 19-jarige trad ze in
bij de Liefdezusters van Carolus Borromeus, gewoonlijk ‘zusters Onder de Bogen’ genoemd.
In Batavia/Jakarta en elders op Java heeft ze
van 1938 tot 1976 als leidinggevende in de
ziekenhuisverpleging gewerkt. Na haar terugkeer vervulde ze nog diverse leidinggevende
functies in haar congregatie en overleed in
Maastricht op 10 januari 2004. Net zoals zuster Josine gaf Theodoro nadrukkelijk blijk van
het besef dat ze haar verantwoordelijke taken
vrijwillig moest overdragen aan ‘eigenlandse’
Javaanse zusters, niet alleen maar tijdens verlofperiodes en niet pas, wanneer zij zelf met
pensioen ‘moet’. Zuster Theodoro moest haar
oversten krachtig tegenspreken om deze visie
erdoor te krijgen. Maar ‘missioneren is ook je
werk durven loslaten’.
Het grootste verdriet van zuster Theodoro
was het verlies van haar vader in 1918 aan de
Spaanse griep en later de dood van haar broer
tijdens een torpedoaanval voor de kust van
Afrika, waarvan ze pas na drie jaar te horen
kreeg van haar overste. Beiden heetten Theo,
vandaar haar kloosternaam. Haar tijd in het
Japanse kamp was zwaar; ze liep daar een
hongeroedeem op dat ze ternauwernood overleefde. In haar kampverslagen blijft ze tamelijk
nuchter vertellen over de vreselijkste ervaringen; deze nuchtere toon geldt trouwens ook
voor de verhalen van vele anderen uit die tijd.
Opmerkelijk is in dit verband dat zij de coup
van 1965 erger vond: griezelig en levensbedreigend daar in Kebayoran (Zuid-Jakarta) waar
drie vermoorde generaals woonden. Niemand
was te vertrouwen. Het kerkhof zou al klaar
gemaakt zijn voor de priesters en religieuzen.
Haar mooiste tijd ervoer ze in Klender
(Oost-Jakarta), toen ze als directeur van het
retraitehuis intensief samenwerkte met een
jezuïet aan dertigdaagse Spartaanse kadertrai-
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ningen van katholieke Javaanse universiteitsstudenten. Ze bleek te houden van een pastoraal gedrag dat zowel ‘de karwats van Christus
als de barmhartige Samaritaan’ laat zien. Tegelijkertijd, en daarom lag Klender haar het meest
na aan het hart, kon ze eindelijk zorg besteden
aan de gewone mensen in de kampung dichtbij. Want dat was de voorwaarde waaronder
ze aan de jezuïtische kadertraining meedeed.
De frustratie uit haar begintijd in Batavia, toen
ze vooral zieken moest verzorgen uit de rijkere Europese en Chinese milieus, kon ze in
Klender volledig omzetten in zorg bij dag en
bij nacht voor gewone kampungmensen, van
welke religie dan ook. ‘Ik hielp ze allemaal’. Ze
kwamen haar met acht man halen voor een
zieke Islamitische vrouw en brachten haar met
nog meer mannen in het donker veilig terug.
Zuster Theodoro komt over als een krachtige
vrouw, een ‘Van Thienen’ zoals ze zegt, die de
oude slaafse kloosterlijke verhoudingen om
wist te zetten naar het dragen van mondige
verantwoordelijkheid, zowel in haar talrijke leidinggevende functies als, toen ze op oudere
leeftijd zichzelf moest aanpassen.

Rooms-katholieke ♂ Broeders en paters

De ‘oudste’ rooms-katholieke missionaris uit
onze streken in Nederlands Indië is de priester
Henricus Waanders uit Ankeveen (geboortejaar onbekend): hij was van 1810-1827 pastoor
in Surabaya en overleed in 1833. Meer gegevens ontbreken.
Een bijzondere missionaris is pater Hein Wortel uit Laren N.H., geboren op 27 augustus
1863, als achtste van dertien kinderen. Hij
werd horlogemaker. Vlak vóór zijn huwelijk
werd de relatie met zijn aanstaande beëindigd.
Niemand in Laren weet er het fijne van. Als
‘late roeping’ meldde hij zich daarna in 1893
bij de missionarissen van het Goddelijk Woord
(SVD) in Tegelen, een nog jonge en zeer aansprekende congregatie. Waarschijnlijk volgde
hij daar eerst een gymnasiale inhaalcursus en
daarna de filosofie- en theologieopleiding in
het Duitse ‘Missionshaus’ (Zendingshuis) van
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de SVD vlak bij Wenen. Daar is hij in 1902 tot
priester gewijd. Na een aantal ‘EHBO’-cursussen (hij leerde onder andere tanden trekken)
werd hij uitgezonden naar het toen nog Duitse,
nu Australische deel van Nieuw-Guinea, naar
het zeer afgelegen eiland Ali om te missioneren onder de Papoea’s. In 1924 publiceerde hij
een deels volkenkundig boekje: Papoea-Missie
(in) Australisch Nieuw-Guinea. Het is een kenmerk van de congregatie SVD dat haar missionarissen dit soort studies (want dat zijn
het) leerden schrijven; nu nog bevatten ze
uniek materiaal.11 En er staan inderdaad verrassende foto’s in, bijvoorbeeld van een ‘menschenjacht’. In 1926 viel Hein Wortel van zijn
paard waarmee hij zijn staties bezocht. Aan de
gevolgen daarvan overleed hij op 4 juli 1926 in
een ziekenhuis te Yakamul, een kustplaats op
het naburige vasteland.
De ‘Zeer Eerwaarde Pater H. Wortel’ is met
deze betiteling bekend van onderschriften bij
het schilderij de Sint Jansprocessie van S.C.
Bosch Reitz uit 1897. Daarop staat hij als monstrans dragende priester afgebeeld,– schrijft
men.12 Toen was hij nog lang geen priester.
Heeft hij model gestaan of is het een eerbetoon achteraf wegens zijn tragische dood?
Bovenstaande gegevens over Hein Wortel zijn
via Larense bronnen uitgezocht. De SVD-archieven zelf zijn nu nog niet toegankelijk. Wel
is nog een andere SVD-priester gemeld:
Pater B. Eggenkamp, geboren te Eemnes, die
op Java heeft gewerkt van 1910 tot 1947. Meer
gegevens ontbreken.
Broeder Vitus (Joop) Degger werd geboren in
Bussum in maart 1910. Hij trad al vroeg en
zonder een spoor van twijfel over zijn roeping
in bij de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis (F.I.C.), de ‘broeders van Maastricht’. Hij
behaalde daar zijn onderwijsbevoegdheid en
was zijn gehele lange leven een blijmoedige
broeder-onderwijzer. In 1935 ging hij naar Semarang en belandde ook in het interneringskamp. Na zijn herstelverlof werkte hij tot zijn
pensionering in het onderwijs. Hij schreef
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enkele boeken voor godsdienstonderwijs. Hij
trok zich het lot aan van Chinese weesjongens
en richtte te Ambarawa voor hen een weeshuis
op dat ‘nu nog’, zegt zijn dossier, een goede
naam heeft. Toen hij vijftig jaar in Indonesië
was, schreef hij een boekje Mijn jubeljaar dat
uitsluitend bestaat uit anekdotes van deze
‘romo’ (zoals de mensen daar een rooms-katholiek noemden) die een en al plezier uitstralen in het leven zelf en in het omgaan
met mensen, ook met gevangenen en zieken.
‘Waarom gaat u nooit per auto?’ vroeg iemand
hem op straat. ‘Dan had ik jou nooit ontmoet!’
Hij koos rond 1980 voor de Indonesische nationaliteit en werd na zijn overlijden in oktober
2001 te Semarang, zoals hij dat wilde, begraven. – Er rest nu een romantische vraag: kan
broeder Vitus Degger in Ambarawa hebben gehoord van Grietje van Wessel en zuster Damiana (Nelletje) van Eek en hebben deze elkaar
in de kampen daar ontmoet?
Pater Venantius (Anton) de Leeuw, kapucijn,
geboren in Laren in augustus 1917, overleden
in 2011, was een briljant bijbelgeleerde en gaf
jaren lang (‘saaie jaren’, vond hij zelf) les aan
de kapucijnenopleiding te Udenhout. Op 52-jarige leeftijd maakte hij de overstap naar Pematang Siantar op Sumatra. ‘Dat had ik eerder
moeten doen’. Hij kon zich moeilijk vinden in
de veranderingen in de kerk van Nederland.
Daar op Sumatra leerde hij de Batak-taal, gaf
bijbellessen en beleefde er zijn mooiste jaren,
midden tussen de armoedige Batak. Na zijn
terugkeer in Nederland was ‘de bruine pater’
in Laren een zeer gewaardeerd voorganger en
een geliefd predikant.13
Broeder Guido (Piet) Hilhorst, geboren op
24 november 1926 te Bussum14 was lid van
de congregatie van de broeders van O.L.Vrouw
van Lourdes, de ‘broeders van Dongen’, werkte
in Nederland-Indië en werd daar provinciale
overste. In die hoedanigheid bezocht hij de
ontwikkelingsprojecten van de broeders over
heel Indonesië en schreef er buitengewoon
nuchtere rapporten over in een heldere, beel-

dende stijl. Hij bezocht onder andere West-Papoea (westelijk Nieuw-Guinea), Borneo, Palembang/Sumatra, Flores, Sumba. Samen met
een achttal jonge mensen richtte hij in Jakarta
een jongenshuis Desa Putera annex grafische
school op waar, zoals hij op zijn bidprentje
schrijft, ‘we elkaar gezamenlijk, arm en solidair als broer ervaarden’. Dit huis is nu een van
de vier Vincentiushuizen die gesteund worden
door de stichting Panti-Asuhan te Muiderberg
(nu Nieuwegein). Hij werkte van harte mee
aan de opbouw van een ‘landseigen’ kerk.
Na zijn pensionering zette broeder Guido
zich actief in voor Cebemo, waarmee hij altijd
al contact had. Cebemo was het rooms-katholieke Centraal Bureau Missie en Ontwikkeling
te … Oegstgeest (net zoals de NZV). Dit bureau was een fase in de minstens even ingewikkelde geschiedenis van rooms-katholieke
missie-stichtingen als die van de protestantse
zendingsverenigingen. Het tegenwoordige
Cordaid is het huidige vervolg, nog steeds op
katholieke grondslag. Broeder Guido stierf in
oktober 1995. Zijn laatste reisverslag (naar
West-Papoea) eindigt met deze reflectie van
een oude missiepater: ‘Ik zie het voor de Papoea’s niet zitten,’ zei deze tegen Guido. ‘Als
hier straks transmigranten (d.w.z. migranten
uit andere delen van Indonesië) komen, worden ze helemaal weggedrukt. Het zijn de armsten der armen.’ Hij voegde eraan toe, en dit
is zowel het hart als de achilleshiel van elke
zendeling en missionaris: ‘Maar wat je voor
hen doet, is aan HEM gedaan.’
Pater C.H. Brouwer, geboren in Hilversum (datum onbekend), missionaris van het Onbevlekt
hart van Maria, ook wel ‘van Scheut’ genoemd
naar de stichtingsplaats bij Brussel, was werkzaam in Sulawesi in het aartsbisdom Makassar
van 1964 tot 1981. Van hem bestaat ook een interview, zoals dat met zuster Van Thienen. Hij
was actief in het bevorderen van godsdienstige
vorming gecombineerd met het leren opzetten van land- en tuinbouwprojecten. Niet bekend is of hij ook de Indonesische nationaliteit
heeft aangenomen rond 1980, toen president
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Suharto dit verlangde van alle buitenlandse
geestelijken: ofwel Indonesiër worden ofwel
vertrekken. De meesten bleven, en waarschijnlijk had Suharto dat niet verwacht.
Pater-kruisheer Bertus Blessing werd geboren
in Amsterdam (1927), maar groeide vanaf zijn
zevende jaar op bij zijn familie in Bussum. Ook
zijn roeping was ingebed in de familiehistorie:
twee tantes in het klooster, en zelfs een oom
die kruisheermissionaris was in Congo en daar
bisschop werd.15 Zo’n functie zou niets voor
hem zijn geweest. Hij werd priester en werkte
vanaf 1956 als pastor op Java, voor de mensen in Cirebon en Bandung. Al in 1967, nog
voordat dat verlangd werd, koos hij voor de
Indonesische nationaliteit. Zachtmoedig, geen
grote mond, vroom: zo wordt hij door zijn familie gekenschetst. Inmiddels 91 jaar oud wil
hij, net als broeder Vitus, als Indonesiër tussen
de Indonesiërs sterven.

Bronnen
Huygens ING (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) van de KNAW, met name http://resources.
huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/inleiding/bijlagen.
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint
Agatha (bij Cuijk). Zie https://www.erfgoedkloosterleven.nl.
Utrechts Archief, met name het Archief voor de Raad
van de Zending; verder in i.v.m. personen: Streek
archief Gooi en Vechtstreek (SGAV) te Hilversum;
Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, te Naarden; Archief Eemland te Amersfoort; Stadsarchief
Amsterdam; Noord Hollands Archief te Haarlem.
Pius-almanak, vanaf eind negentiende eeuw, in het
bijzonder 1939 en 1949 voor het zicht op de toen
bestaande kloosters en kloosterhuizen in de Gooi en
Vechtstreek.
Katholiek Documentatiecentrum (KDC) aan de RU
te Nijmegen: de KomMissieMemoires (KMM),
bestaande uit genummerde interviews met Nederlandse missionarissen; tegen betaling via een link te
beluisteren.

Tot slot
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Waren ze dit nu allemaal uit onze Gooi- en
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Drs. Ruud Hehenkamp was rector van het
Sint-Vituscollege in Bussum. Hij publiceerde ondermeer in het Bussum-nummer van dit tijdschrift
en was lid van de TVE Werkgroep ‘Katholiek en
protestant tussen Vecht & Eem’.
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C. Boddeke-Hilhorst, Bussum; zusters Franciscanessen
van Heythuysen; J. Divendal (stichting Panti-Asuhan),
Weesp; B. de Gaay Fortman, Ermelo; N. Huis in
’t Veld-Blessing, Huizen; zusters Onder de Bogen,
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Maastricht; J. Out, Historische Kring Eemnes; J.
Rebel, Historische Kring Huizen; J. Vos, Historische
Kring Blaricum; J. Vriend, pastoor te Laren; W. van
Wessel-Van As, Huizen; W. Zwanikken, Utrecht.

Noten
1. De Britse historicus Brian Stanley betitelt deze
houding rond het begin van de twintiogste eeuw
als ‘soft racisme’, niet in de biologisch-etnische
betekenis, maar in culturele zin: ‘een onbeschaafd
volk kan zich best ontwikkelen tot een even
beschaafd volk als wij zijn, maar wel door een bekering tot het christendom.’ Zie Sophie Hooyman,
a.w. p. 19.
2. In dit artikel wordt de huidige spelling van Indonesische namen gevolgd.
3. Deze alinea is mijn samenvatting van wat ik las bij
H. Lems en K. van Vliet, a.w.
4. Een congregatie is een religieuze rooms-katholieke
gemeenschap die meestal in de negentiende of
twintigste eeuw voor een bepaald doel is gesticht en
waarvan de leden (zusters, broeders, fraters, priesters) tijdelijke of eeuwige geloften hebben afgelegd.
In de oude ordes worden altijd eeuwige geloften
afgelegd.
5. Prof. P. Rietbergen, in Sophie Hooyman, a.w. p. 6.
6. HuygensING, statistische gegevens; vgl. J. Bots s.j.
in Rapport Wim Deetman e.a., Amsterdam 2011,
p. 34.
7. Zie Het Indiëboek, p. 176. – De gezondheidszorg en
vooral de invoering van (volks)onderwijs bleek de
grootste positieve factor voor de toekomst van de
kolonie: zie Palthe/Tempelman, Indonesië, p. 28-29.
8. M. Ruppert was sinds 1947 voorzitter van de CNV.
Hij vond, hierin gesteund door W.F. de Gaay Fortman, dat het concept ‘christelijke vakbeweging’
niet tot Nederland beperkt diende te blijven en
zocht hiervoor hulp in de zending.
9. De achternaam laat haar Gooise herkomst raden.
Desondanks ontbreken nog geboorteplaats en
-datum. En er is nog kans op naamsverwarring
met een zuster Josepha Lamberta de Gooijer, van
dezelfde congregatie.
10. KMM-interview 483 (zie: bronnen). Pastoor J.
Vriend meldde me ook Gabrielle Steverdink,
memisa-arts; van haar heb ik helaas geen nadere
gegevens kunnen vinden.
11. Het verscheen dankzij de SVD-drukkerij van Steil
(bedoeld is: Steyl) bij Boekhandel Missiehuis, Uden
N.-Br., onder de noemer ‘Missie Album’.
12. De eerst bekende vermelding dateert uit 1935 in

Oud-Laren door Wally Moes. Ook Leo Janssen,
Karel Loeff (red.), Getuigenis op straat, Laren april
2005 vermelden pater Hein Wortel als de priester,
p. 144-145 en 151-155.
13. Leo Janssen a.w., interview met pater Venantius de
Leeuw, p. 244-247. – Pater De Leeuw noemt daar
nog drie andere missionarissen uit Laren: ‘De Wit,
Zaal, Heijnen (en ik)’. – ‘De Wit’ is me als missionaris nog niet bekend. -‘Zaal’ is pater Kees Zaal,
CSSp, Breda 9 mei 1922-Laren 13 maart 2002. Hij
was missionaris in Congo en een achterneef van
Hein Wortel; hij heeft diens graf bezocht op het
eiland Ali. - Heijnen: bedoeld is pater J. Heijne
(zonder n), svd-missionaris uit Laren; waar hij
missioneerde heb ik nog niet achterhaald.
14. Een zus van Guido Hilhorst is getrouwd met C.
Boddeke; diens heeroom was Ludovicus Boddeke
ofm cap. Ludovicus (Amsterdam 1901-Velp 1962)
was een van drie broers die alle drie pater kapucijn
werden; gegevens over een jeugd in het Gooi heb
ik nog niet gevonden. Ludovicus werkte in Jakarta
waar Guido en hij elkaar dikwijls hebben ontmoet.
Hiervan zijn foto’s.
15. Bij Roger Janssen o.s.c. (zie a.w.) wordt mgr. F.M.
Blessing uitvoerig beschreven. Diens neef Bertus
Blessing wordt wel genoemd, maar in dit eerste
deel uiteraard niet beschreven, omdat hij pas in
1956 in Indonesië ging werken.
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‘Indische’ villa’s in Hilversum
Villa Asahan, Vaartweg 73. Gebouwd in 1909.
Villa Djemnah, Hoge Naarderweg. Gebouwd rond
1880.

Links en rechts Villa Blanda, ’s-Gravelandseweg
178. Gebouwd rond 1890, architect M. Louman,
in opdracht van houthandelaar Gijsbert Keij.
Blanda betekent Hollander of blanke.

Buitenplaats Bantam. Gebouwd in 1878 door het
echtpaar Maurits Jacob van Lennep en Caroline
Wilhelmine van Loon. Precies honderd jaar later
werd het huis afgebroken.
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Buitenplaats Palaboean, Vaartweg.
Gebouwd in 1880, architect J. Servais.
Is in 1955 afgebroken. De eigenaar was
B.R.G. Bouricius, oud-directeur van de
Palembangmaatschappij.

Dit appartementencomplex
Palaboean staat op of bij de plek
waar de buitenplaats met dezelfde
naam heeft gestaan
Villa Indramadjoe, De Rijklaan 1. Het is gebouwd
vóór 1889.

Villa Roemah Oedjoeng, Schuttersweg 8. Bouwjaar
1896, gebouwd door de architecten A.L. en J.G.
van Gendt. In 1916 kwam het huis in handen van
Pieter Reineke, een Amsterdamse ondernemer
die veel met Indië handelde. Hij gaf het huis zijn
nieuwe naam, Roema Oedjoeng, wat Hoekhuis
betekent.
Villa Java, Hoge Naarderweg 42. Gebouwd in
1906, architect J.G. Briët.
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Villa Saïdja, ’s-Gravelandseweg 156. Gebouwd in 1910,
architect M. Geldmaker. Naar het bekende verhaal van
Multatuli. Er stond aan de ‘s-Gravelandseweg ook een
villa Adinda, maar daarvan hebben we geen afbeelding.

Villa Soerabaja, Vaartweg 42a. Gebouwd vóór
1886.

Villa Djokjakarta, Emmastraat 51. Gebouwd in 1897, architect
J.C.T. Zweesaardt.

Villa Soeka hati, Bergweg 12. Gebouwd rond 1890.
Soeka hati betekent blij of verheugd.
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Villa Tjinta Saja, Bergweg 61. Tjinta
saja betekent Ik houd ervan.

Villa Roemah Satoe, Middenweg 3. Gebouwd
in 1893, architect J.W. Hanrath. Roemah Satoe
betekent Huis Eén.

Villa Deli, Hoge Naarderweg 16b (later Hoge
Naarderweg 20). Gebouwd in 1896, architect
D. Kuiper.

Villa Sumatra, Borneolaan 2. Gebouwd in 1909.

Villa Sumatra, Sumatralaan 4-4a. Gebouwd in 1920.

Villa Sedep Malem, Utrechtseweg 41. Gebouwd in 1904, architect J.G. Briët.
Sedep Malam betekent Witte Nachtlelie, een bloem die ’s avonds geurt en die
ook in de Indische keuken gebruikt wordt.
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Hilversummers in dienst van de VOC

Ineke de Ronde
De Verenigde Oostindische Compagnie, de eerste naamloze vennootschap ter wereld,
heeft bijna twee eeuwen bestaan. Zij had voor de bemanning van haar schepen en
verdediging van haar bezittingen in de Oost nooit genoeg personeel. Van heinde en
verre kwamen mensen zich aanmelden, ook uit Hilversum.2 Vóór de oprichting van de
VOC op 20 maart 1602 werden ook al expedities naar de Oost gemaakt, maar deze
´voorcompagnieën´ waren kwetsbaar, zeker op financieel gebied. De Staten-Generaal
geboden daarom de zes bestaande ‘voorcompagnieën’ (kamers) in Amsterdam, Delft,
Enkhuizen, Hoorn, Rotterdam en Zeeland samen te werken.
De eerste multinational

Hilversummers aan boord

Dat resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de VOC, een multinational met vergaande gedelegeerde bevoegdheden van de
Staten-Generaal. Zo zou de VOC niet alleen
handelsposten – factorijen – opzetten, maar
deze ook besturen en verdedigen in naam van
de Republiek.
De leiding van de onderneming was evenredig in handen van de zes kamers. Ook het
dagelijks bestuur, de Heren XVII, vormde een
evenredige vertegenwoordiging. Het besloot
onder andere hoe de samenstelling zou zijn
van de jaarlijkse paas-, kermis- en kerstvloot.
De kamers moesten zorgen dat de schepen tijdig opgetuigd waren en dat er voldoende bemanning was. Daaronder bevonden zich niet
alleen zeelui, maar ook militairen, die onderweg de kostbare lading moesten beschermen
en nodig waren voor de verdediging van de bezittingen in de Oost. Voor elk schip dat uitvoer,
werd een scheepsjournaal aangelegd, met per
opvarende in loondienst een debet- en een creditbladzijde. Die scheepsjournalen, met name
die uit de achttiende eeuw, zijn grotendeels bewaard gebleven. Zij bieden, nu de belangrijkste
gegevens van de opvarenden in een database
zijn opgenomen, een goed vertrekpunt om na
te gaan, welke Hilversummers het avontuur
aangingen ofwel hun aanmonstering als laatste strohalm aangrepen.

Via de website VOCopvarenden.nl3 zijn 275 Hilversummers gevonden, al is het in sommige
gevallen niet helemaal zeker of ze hier vandaan
kwamen. De schrijfwijze van plaatsnamen door
de klerken verschilt nogal eens. Zo komen namen als Hilversom, Hilverson, Hilversou, Helversum en nog meer varianten voor. Het grootste
deel bestond in elk geval uit plaatsgenoten. Dat
aantal lijkt veel, maar in het eerste decennium
van de achttiende eeuw gingen slechts twee Hilversummers scheep, terwijl er 21 uit Loosdrecht,
negen uit Kortenhoef en vier uit ’s-Graveland
vertrokken. Uit het Gooi en de Vechtstreek gingen in die periode in totaal ruim 200 mannen
en jongens een dienstverband aan. Weesp was
met 77 koppen de grootste leverancier. De vertrouwdheid met het water lijkt daarbij een rol
te spelen. Overigens was de VOC in het laatste
decennium van de zeventiende eeuw met acht
Hilversumse opstappers meer bij onze plaatsgenoten in trek.
Opvallend is ook dat lang niet alle Hilversummers voor de kamer Amsterdam gingen werken, terwijl deze toch het dichtst in de buurt
lag. Deze kamer werd wel voor het merendeel
van hen, namelijk 167 man, de werkgever. Naar
Delft gingen 29 Hilversummers en zowel in
Enkhuizen als Hoorn schreven zich 22 man in.
Rotterdam was met tien het minst in trek, terwijl de verst gelegen kamer Zeeland in Middelburg maar liefst 25 Hilversummers inschreef.
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Kaart van Azië uit ‘Atlas Maior’ (1665) van Joan Blaeu, de befaamde Nederlandse kaartenmaker
(coll. Scheepvaartmuseum).

Het aanmelden
George Naporra4 beschrijft in zijn dagboek
het gedrang van de menigte, die zich wilde
aanmelden bij het Oost-Indisch Huis aan de
Amsterdamse Hoogstraat. De dag waarop aspirant-werknemers zich konden melden, werd
vooraf bekendgemaakt. Die datum zal ongetwijfeld in Hilversum doorgegeven zijn door de
beurtschippers die op Amsterdam voeren. De
kandidaten werden ondervraagd over hun ervaring als zeeman of als soldaat. In het laatste
geval volstond het om een beetje te kunnen
exerceren. De zeeman, veelal matroos, moest
bekend zijn met de zeetermen en liefst ervaring hebben. In de loop van de achttiende eeuw
werd het steeds moeilijker om ervaren zeelui te

werven met als gevolg dat men minder kritisch
oordeelde bij de selectie. Onervaren matrozen
konden het vak leren door de matrozen te helpen als jongmatroos of hooploper. Iemand met
het beroep van jongen verrichtte allerlei klusjes
aan boord en was jonger dan 17 jaar. Ook de
jongmatrozen, -soldaten en hoop- of oplopers
waren merendeels nog geen twintig jaar. Opvallend is de grote groep van deze jonge jongens (80) uit Hilversum.
Een paar dagen na de eerste aanmelding
moesten de kandidaten zich weer melden
om ingeschreven te worden. Na het oplezen
van de namen en de presentmelding, was de
inschrijving een feit. Het kon echter nog wel
even duren, voordat het inschepen begon. Zo
meldde Naporra zich op 13 juli 1752 aan. Hij
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De laatste reis van de Hilversummer Jan de Gooijer was aan boord van het jacht ’Batavische Coopman’,
waar hij ‘sonder testament te maecken in den heere is ontslapen’ op 21 juni 1693 (VOC5296, folio 126).

ging vrijwel direct aan boord van het nog op te
tuigen schip. De rest van de bemanning volgde
pas op 25 september.

De ´zielverkoper´
Voor de aanschaf van een uitrusting en betaling
van onderdak was geld nodig. Eenmaal ingeschreven kreeg de opvarende twee maandgages op voorhand en verschafte de compagnie,
indien gewenst, een transportbrief of -ceel (van:
cédule, bewijsstuk of waardepapier) meestal ter
waarde van 150 gulden. De meeste Hilversummers maakten daar gebruik van. De transportbrief, ook wel schuldbrief genoemd, kon ingeleverd worden voor geld bij een transportkoper
of zielverkoper (ziel: verbastering van ceel). De
compagnie betaalde de schuld af, meestal in
drie porties, zodra de opvarende het geld verdiend had. De transportkoper gaf ongeveer 80
gulden voor het document. Het was immers
lang niet zeker dat deze het hele bedrag ook
zou krijgen. Zielverkopers waren logementhou-
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ders, die tegen inlevering van het document
zorgden voor de uitrusting en onderdak. In dat
geval waren de jongens een stuk slechter af.
Het was maar afwachten of de uitrusting die
ze kregen toereikend was. De Hilversummers
zullen zeker de voorkeur hebben gegeven aan
een transportkoper omdat ze dan zelf hun uitrusting konden aanschaffen. Dat kon ook een
plaatsgenoot zijn. In sommige gevallen staat
als begunstiger van de schuldbrief de naam
van een familielid vermeld. Zo worden Lourens
Edema, Jan Perk, Pieter Mets, Jan van Keulen
en Gerrit Cornelis Vlaanderen als begunstiger
van hun zoons genoemd. De schuldbrieven
van Cornelis Sijmonsz Vlaanderen en Johannes
Listig stonden op naam van hun echtgenotes.
Daarmee waren de begunstigden in elk geval
redelijk zeker dat zij wat geld ontvingen.

Zeemansuitrusting
George Naporra vermeldt in zijn dagboek een
uitgebreide lijst van alles wat hij voor de reis
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Plattegrond van Batavia uit 1681.

aanschafte.5 Behalve de nodige kleding kocht
hij messen, scharen, naaigerei, spiegels, kammen, schrijfgerei, een kroes, een hangmat,
kussens, een matras en een deken. Ook de Hilversummers zullen behoorlijk wat van de door
hem genoemde artikelen hebben aangeschaft
in de vele zaken die zich volledig richtten op
de zeevaart. Misschien ging er nog iets mee als
zeep, een keteltje en een koffiemolen om zelf
koffie te zetten. Naporra kocht ook een grote
hoeveelheid tabak (27 kilo) en jenever (22 flessen), mogelijk om ermee te handelen.
Van de Hilversummers is alleen bekend, wat
ze bij de compagnie aanschaften. Dat was in
vrijwel alle gevallen een kist voor het vervoer
van hun eigendommen. Voor deze kist golden vaste afmetingen, afhankelijk van de rang
van de eigenaar. Het moest immers allemaal

aan boord passen. Onder de aankopen op
rekening van de Hilversummers komen vaak
hemden en schoenen voor, deze kostten in
die tijd ongeveer anderhalve gulden. Verder
kousen, linnen of wollen pakken en soms
hangmatten, dekens, waakrokken en bolkvangers (beide zeemansjassen). Spullen die niet
in de kist pasten, gingen mee in een plunjezak, indertijd bultsack genoemd. Een paar
hogeren in rang zoals de konstabels (maten)
en de kwartiermeester schaften bij de compagnie een kelder aan. Dat was een kist voor
het vervoer van 15 (vierkante) flessen drank,
meestal jenever. Tijdens de reis zelf kon eventueel nog de nodige kleding worden gekocht.
Na alle inkopen brak een tijd van wachten aan
tot men opgeroepen werd om scheep te gaan.
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De werf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te Amsterdam.
Schilderij van Ludolf Bakhuizen (1631-1708) uit 1696 (bron Wikimedia).

sinds hij afscheid had genomen.
Velen van de begunstigden van
de maandbrief zagen nooit een
cent, omdat hun dierbare ontijdig overleed. Jannetje Das zag
haar zoon Gijsbert Hogenbirk
na vier jaar terug, Neeltje Bouman haar man Lambert Ruiter
beide keren na twee jaar.

Het aanmonsteren

Wat was een maandbrief?
Een opvarende kon besluiten om een deel van
zijn gage, meestal drie maanden van het jaarloon, uit te laten betalen aan iemand thuis. Dat
werd vastgelegd in een maandbrief. Uitbetaling
vond plaats nadat (een deel van) de schuld aan
de begunstigde van de schuldbrief was voldaan. Van de achttien Hilversummers met een
maandbief gaven twaalf hun echtgenote en
drie hun moeder op. Klaas Jansse Mets wilde
dat een maandloon naar zijn zoon Gijsbert
zou gaan en zowel Jan de Waal, wiens vader
drie maanden voor zijn vertrek hertrouwde6,
als Angst Abrams bestemden een maand
gage voor hun vader. De meesten hadden dit
vooraf vastgelegd, maar Lambert Ruiter deed
dit pas ten gunste van zijn vrouw, toen hij al
op weg was naar huis. Evert Jansse van Roode
besloot pas vijf jaar na vertrek, een maand na
afbetaling van zijn hele schuld, dat zijn vrouw
drie maandgages mocht hebben. Zij zou hem
nooit meer terugzien, maar ze toog wel vrijwel jaarlijks naar Amsterdam om de 39 gulden
te ontvangen, die haar man had verdiend. Bij
zijn overlijden was ruim dertig jaar gepasseerd
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De schepen van de kamers Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn
vertrokken vanaf de rede van
Texel, daar werden bemanning,
bagage en voorraden aan boord
gebracht. Het was onmogelijk
om vol beladen schepen over
de Zuiderzee te laten varen.
Het optuigen van nieuwe schepen vond ook pas bij Texel plaats. Als voorbereiding op de reis ging een deel van de ervaren
matrozen al weken voor de afvaart aan boord.
Het merendeel van de opvarenden werd kort
voor de geplande afvaart in kleine schepen
naar het schip vervoerd. De komst van alle
opvarenden op het schip betekende een grote
chaos. Honderden mannen moesten een
plekje zien te vinden en alle verschillende talen
en dialecten leverden de nodige verwarring op.
Strenge regels waren dan ook nodig om deze
groep mannen in het gareel te houden. Ze
werden direct opgedeeld in twee groepen, het
Prinsenkwartier en het Graaf Mauritskwartier,
die beurtelings dienst hadden. Ze leerden al
snel de verschillende commando’s, die kort en
krachtig waren. Als je geen wacht had, moest
je benedendeks blijven om niet in de weg te
lopen. Hoewel de mens in die tijd een stuk kleiner was dan tegenwoordig – normaal was 1,50
m en 1,75 m was algauw een reus – moest men
benedendeks toch altijd gebukt gaan. Ook de
soldaten moesten wachtlopen aan boord. Alleen bij het commando Overal! (alle hens aan
dek) moest iedereen aan dek komen.
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Onderbarbier Cornelis van der Laan keerde terug met een groot kapitaal van 2.560 gulden 13 stuivers en
15 penningen. Daarbij zat ook 21 gulden voor een medicamentenkist (VOC5564, folio 22).

De boot gemist…
Het kwam voor dat een opvarende bij de aanmonstering niet kwam opdagen. Er was nog
wel een tweede kans, maar afwezigheid kostte
een half maandloon. Vijfentwintig Hilversummers kregen deze straf, omdat ze te laat aan
boord kwamen. In alle gevallen hadden ze aangemonsterd bij de kamer Amsterdam. Mogelijk waren ze gelokt door de verleidingen van
de grote stad en wilden ze nog een keer aan
de rol gaan, voordat de grote reis begon. Jan
Brouwer en Willem Smallenburg waren vermoedelijk samen op stap in 1757, evenals Pieter Karst en Hendrik Hendrikse vier jaar later.
Bij zeventien Hilversummers staat vermeld
dat ze absent waren. Ze monsterden niet aan
en kwamen ook later niet opdagen. Vier van
hen vertrokken alsnog op een ander schip
en drie bleken inmiddels te zijn overleden.
De overige tien komen niet meer in de journalen voor. Het blijft gissen waarom ze hun

initiële aanmelding niet hebben doorgezet.
Bij Cornelis van Dijk en Gijsbert Brouwer had
dat mogelijk te maken met het overlijden van
een vriend met wie ze zich tegelijk aangemeld
hadden. Dirk van Gogh heeft geluk gehad door
het missen van de reis. Het schip waarmee hij
zou vertrekken, kreeg vermoedelijk te maken
met de uitbraak van een besmettelijke ziekte
of scheurbuik. Tijdens de reis naar Kaap de
Goede Hoop stierven maar liefst 145 opvarenden.

Onder zeil
Zodra de weersomstandigheden goed waren,
ging het schip onder zeil en begon de tocht.
Vele Hilversummers zullen zich, net als Georg
Naporra, zeker de eerste dagen afgevraagd
hebben, hoe ze de maanden op het schip konden overleven. De in 1734 aangemonsterde Johannes Listig had dat probleem niet, hij viel al
na een dag over boord en verdronk.
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Bericht in de ‘Leydsche courant’ van 26 augustus 1737.

Het eerste stuk van de tocht tot voorbij Het
Kanaal was niet het gemakkelijkst. Loodsen
leidden de grote schepen over de vaarwegen,
waar het vaak een drukte van belang was. Een
aantal malen was terugkeer naar Texel noodzakelijk en het kwam nogal eens voor dat een
schip moest uitwijken naar Portsmouth of
Duins (Downs aan de Engelse zuidkust), hetgeen men zoveel mogelijk probeerde te vermijden. Elke keer wanneer een schip ergens
aanlegde, bestond het risico dat een opvarende de benen zou nemen. Matthijs Dirksz
zag in 1695 samen met vijf andere soldaten
zijn kans schoon om in Portsmouth het schip
te verlaten. Zodra Het Kanaal gepasseerd was,
waren de lastigste hindernissen genomen, al
kon het natuurlijk op volle zee behoorlijk spoken. Afhankelijk van de periode waarin de vloot
vertrok, waren de vaarroutes voorgeschreven
om optimaal gebruik te kunnen maken van
stroming en wind.

Een verstekeling
Vanaf het vertrek uit Holland tot de terugkeer
of het overlijden van de schepelingen werd alles wat te melden viel over de opvarenden, in
het scheepsjournaal van het uitreizende schip
vastgelegd. Het duurde maanden voordat de
boeken konden worden bijgewerkt. Zolang er
nog iemand in leven was van die beginreis,
werd het boek steeds ter hand genomen. Een
aantal malen stopte de beschrijving en is het
gissen hoe het onze plaatsgenoot verging. Er
rest dan niets dan een onbevredigende laatste
vermelding. Die losse eindjes zijn er voor de
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meeste Hilversumse opvarenden gelukkig niet.
Soms roept een inschrijving ook andere vragen
op, dit is bijvoorbeeld het
geval bij Ger
brand Cas.
In het scheepsjournaal
van de Proostwijk staat
dat hij aanmonsterde
op de Beukestijn, maar
als verstekeling op de
Proostwijk terecht was gekomen. De schuld bij
het eerste schip werd door dit schip overgenomen. Het roept wel de vraag op, wat er met zijn
scheepskist is gebeurd. Zonder bagage was het
lastig om al die maanden op zee te overleven,
dat speelde voor hem niet. Het schip vertrok
op 1 januari 1738, maar keerde tweemaal terug.
Na de eerste keer, op 3 februari, was Cas al een
paar dagen dood.

Scheepskost
De eerste dagen aan boord was het eten redelijk met water en bier in overvloed, maar dat
veranderde al snel. Bier en water gingen op
rantsoen, alleen brood was vrij te verkrijgen.
Elke opvarende kreeg per maand twee pond
boter, een liter oude witte olijfolie, twee liter
witte wijnazijn, drie pond suiker en zout, een
portie tarwemeel, drie pond tamarinde en verder voor de hele reis twee kazen7. De maaltijden waren behoorlijk eentonig en bestonden
voornamelijk uit gort, erwten, bonen en spek.
Bij rustig weer werd er soms gevist en stond
die dag verse vis op het menu. Aan boord waren meestal ook kippen, schapen en soms een
koe. Verder kweekte men er groenten en kruiden, maar dit alles was alleen bestemd voor
de officieren en de passagiers. Het gewone
scheepsvolk moest het doen met het eentonige menu. Door de eenzijdige voeding en
het tekort aan vitamine C, werden veel opvarenden na zo’n vier à vijf weken ziek. De reis
werd steeds onaangenamer, zeker op het benedendek, waar de zieken vaak niet meer in
staat waren om naar het dek te gaan om hun
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Op 11 februari 1739 kwam Laurens Edema, mede namens zijn andere kinderen, 241 gulden, twaalf stuivers
en elf penningen ophalen, de resterende gage van zijn zoon Wilhelmus, een van de velen die omkwamen
bij de ramp aan de Kaap bijna twee jaar eerder, toen acht retourschepen vergingen (VOC5986 folio 16).

behoeften te doen. De stank moet onbeschrijflijk zijn geweest.

In hetzelfde schuitje
Om de overtocht met de honderden mensen
die maanden met elkaar opgescheept zaten,
goed te laten verlopen, waren een strakke indeling, orde en richtlijnen nodig. Overtredingen
werden zwaar bestraft. De opvarenden waren
opgedeeld in kwartieren en vervolgens in bakken, kleinere groepen van een man of tien. De
aansturing van de ploegen behoorde tot de
taak van de kwartiermeester en de bootsman.
Al snel was men gewend aan het ritme van de
zes ploegen, de wachten. Een wacht duurde vier
uur en de tijd werd bijgehouden met zandlopers, de glazen van een half uur. De zes wachten
bestonden uit de eerste wacht (die startte om
acht uur ’s avonds), hondenwacht, dekwacht,
vierde wacht, vijfde wacht en platvoetwacht. Ge-

beurtenissen noteerde men aan de hand van de
glazen: het zesde glas in de platvoetwacht betekende zeven uur ’s avonds. Iedereen aan boord,
ook de passagiers, raakte al snel gewend aan
dit ritme van de wachten en de glazen. Behalve
de glazen van een half uur, waren er ook glazen
van vier uur, die per wacht gedraaid werden.
Het luiden van de scheepsbel gaf het einde van
een wacht aan. Een ander belangrijk ijkpunt was
het meten van de voortgang van het schip om
twaalf uur ’s middags. De dames Lammens en
Swellengrebel8 maakten hier in hun dagboeken
dagelijks melding van.

Van wanten weten
Het leven aan boord was niet gemakkelijk, zelfs
niet voor passagiers, al maakten die achter de
mast wel een comfortabeler reis dan het volk.
Onder de passagiers waren soms ook vrouwen. Dat kwam onder het volk vóór de mast
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De schuld die soldaat Johan Winkler bij zijn overlijden aan de compagnie had, werd in rekening
gebracht aan zijn broer Johan Adolf (VOC6168, folio 245).

niet voor, althans dat was niet de bedoeling.
Toch lukte het af en toe een vrouw om zich
als man aan te monsteren bij de VOC. Hoe
vaak dat gebeurde is niet bekend, maar er zijn
er in elk geval 51 ontmaskerd. In zeven gevallen waren er ook Hilversummers aan boord,
al was Gijsbert Hogenbirk al overleden, toen
soldaat Jan Haageman in 1749 direct na haar
ontmaskering in Engeland van boord werd gezet. De ontdekking volgde vaak snel na vertrek.
Een dag na afvaart bleek dat een soldaat op
de Baarzande in 1764 een vrouw was evenals
matroos Carel Fredrik uit Groningen. Zij hield
haar bedrog op de Vrouwe Antoinetta Coenradina nog geen week vol. Ongetwijfeld zal dit tot
hilariteit hebben geleid onder de bemanning.
De vier Hilversumse jongens op de Naarstigheid zullen zeker onderling de nodige grappen
hebben gemaakt over de soldaat aan boord,
die een vrouw bleek te zijn, evenals de twee
aan boord van de Baarzande in 1762. Vaak
was Kaap de Goede Hoop de eerste gelegenheid om dit onwelkome bemanningslid van
boord te zetten. Deze vrouwen werden tot die
tijd ondergebracht in het passagiersgedeelte,
waar ze zeker niet met alle egards behandeld
zijn. De hooploopster in 1745 op de Nieuwstad werd pas elf dagen na aankomst op de
Kaap ontmaskerd. In al deze gevallen heeft het
thuisfront hier nooit van gehoord, doordat de
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Hilversummers die zich aan boord bevonden,
nooit zijn teruggekeerd. Alleen Claas Smit, die
in 1695 op de Matroos vertrok, heeft mogelijk
bij thuiskomst verhaald, hoe Willem de Groot
uit Leiden na twee maanden ontmaskerd werd
als vrouw.

Scheurbuik
Er kwamen vaak besmettelijke ziektes voor aan
boord. In 1771 keerde de Honkoop, vermoedelijk vanwege vlektyfus, terug naar Texel. Nog
voordat het schip aanmeerde, werd Johannes
Gilles de Birk ziek van boord gehaald in een
lichter, een klein schip voor het overladen van
goederen en in dit geval dus ook van mensen.
Hij overleed een maand later in het ziekenhuis. Ook de Huis ter Meijen, onderdeel van
dezelfde vloot, keerde vanwege die besmettelijke ziekte terug, maar opvarende Willem van
Duijn haalde wel de eindbestemming.
Tien jaar later was het hommeles op de Ganges. Ook dat schip keerde terug en vertrok pas
tien maanden na de eerste vertrekdatum definitief. Het zou een rampzalige reis worden. Tot
de Kaap overleden 167 opvarenden aan de gevolgen van scheurbuik. Jan Ouden Allert ging
als een van de eersten in een eindeloze reeks
van dagelijks meerdere doden. Joost Kreuning
hield het langer vol: hij overleed zes dagen na
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De VOC gaf eigen munten
uit (coll. auteur).

aankomst op de Kaap. Er waren
meer schepen met extreem veel
doden te betreuren op het eerste deel van de reis. Op zeven
schepen met Hilversummers
aan boord overleden meer
dan honderd opvarenden op
weg naar de Kaap. De Hilversummers die deze ramptocht
overleefden, overleden alsnog
in het hospitaal aan de Kaap. De
Schagen, waar Menicus van Cosina
na drie maanden overleed, telde maar
liefst 184 sterfgevallen op een bemanning van
291. Ongetwijfeld was de rest er ook niet best
aan toe.

Voor anker
Voor de reis waren uitgebreide richtlijnen mee
gegeven, deze golden op vrijwel alle gebieden.
Zo waren er richtlijnen voor de schipper, de
officieren, de tucht aan boord en de verzorging van zieken. De meeste waren algemene
instructies, die voor elke reis hetzelfde waren.
De vaarroute was afhankelijk van het seizoen
van vertrek. Die route liep soms vlak langs eilanden onderweg, maar een tussenstop tussen
de Republiek en de Kaap werd zeker niet aanbevolen. Het risico op desertie was zo ver van
huis even groot. Soms noodzaakten de vele
zieken aan boord en het gebrek aan schoon
drinkwater echter een tussenstop bij de Kaapverdische eilanden. Dertig schepen met Hilversummers aan boord onderbraken de reis
op São Tiago, al is het de vraag of zij ook op
het eiland zijn geweest. Niet iedereen mocht
immers het schip verlaten. De stop betekende
wel een rustpunt en afwisseling. De zieken
konden weer worden opgelapt met vers drinkwater en fruit. Na ongeveer een week werd de
reis hervat. De schepen voeren zoveel mogelijk in konvooi. Tijdens de reis moest af en toe
worden overlegd over de koers of eventueel
opgelopen schade. Na het uitsteken van de
pasjaarvlag troffen de schippers elkaar voor
een bespreking op een van de schepen. Als er

passagiers aan boord waren, legden
deze onderweg zelfs visites bij elkaar
af, uiteraard alleen bij kalm weer.

Kaap de Goede Hoop
Vrijwel alle schepen van de
compagnie hielden een tussenstop bij Kaap de Goede
Hoop. Jan van Riebeeck had
hier, het huidige Kaapstad, in
1652 een verversingsstation opgericht. Twintig jaar later zou het vijfpuntige fort of kasteel gebouwd worden dat nu
nog bestaat.
De stop aan de Kaap was hoognodig om
zieken te verplegen en nieuwe voorraden in te
slaan. Achtentwintig Hilversummers hadden
al voor het bereiken van de Kaap het leven gelaten en dertien overleden ter plekke, in het
ziekenhuis of op het schip. Van de Hilversummers die in het ziekenhuis terechtkwamen, waren zestien nog niet hersteld toen hun schip
zijn reis vervolgde. Zij voeren later verder op
een ander schip, onder hen Klaas Janse Mets,
die nooit meer aan land zou komen. Van zijn
schip Ridderschap van Holland werd na vertrek
van de Kaap niets meer vernomen.
Overigens was de Kaap zelf vooral tijdens de
winter een gevaarlijke plek. Het schip Jonge
Thomas met Jan van der Horst aan boord verging op 1 juni 1773 tijdens een zware storm in
de baai.

´In de ketting´
In het kasteel aan de Kaap zetelde het bestuurscentrum. De gouverneur woonde er en
een aantal officieren. Verder hield de raad van
justitie hier zitting. Soldaat Dirk Ploos kreeg
in 1747 met deze raad te maken. Hij was na
zijn aankomst het jaar daarvoor als metselaar
aan de slag gegaan, maar vergreep zich aan
bezittingen van de compagnie. Het ging om
onbruijkbare vengsterluijkjes en verscheijde oude
ribben, die hij samen met een slaaf en een
bandiet had ontvreemd. Niet echt de moeite
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Anoniem schilderij uit 1762 van schepen in de Tafelbaai. Vóór
de platte Tafelberg is het fort te zien, dat toen nog vrij dichtbij
het water lag. De heuvels rechts zijn de Signaal Heuvel en de
Leeuwenkop.

waard lijkt het, maar overtredingen werden
in die tijd streng gestraft. Er volgde een proces9, waarna de raad een uitspraak deed: condemneert alle drie de gedaagdens om gebragt te
warden ter plaatse, alwaar men alhier gewoon
is crimineele geweijsdens ter uijtvoer te brengen,
aldaar den scherpregter overgeleevert en aen een
paal gebonden zijnde met roeden op de bloote
rugge strengelijk gegeesselt te warden voorts alle
drie de gedaagdens in de ketting geklonken weesende.
Na drie jaar letterlijk vastgezeten te hebben
werd Dirk Ploos teruggestuurd naar Holland.
Ook Johannes Verbaten en Cornelis Smallenburg gingen van de Kaap terug, vermoedelijk
waren zij ongeschikt om nog dienst te doen.
Volgens voorschrift mocht het verblijf aan de
Kaap niet meer dan twee weken duren, maar
in de praktijk duurde het vaak langer. Voor passagiers en officieren was het een aangenaam
oord om visites af te leggen. De meeste andere
opvarenden zullen nauwelijks van boord zijn
gegaan. Vermoedelijk vond Pieter Bollebakker
de Kaap een goede plek om een nieuw bestaan
op te bouwen. Hij was namelijk absent bij de
afvaart van zijn schip.

Het zeemansgraf
Als het sein voor vertrek eenmaal was gegeven,
voer het schip bij gunstige wind door naar de
eindbestemming. Het tweede deel van de reis
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was korter, maar zeker niet zonder gevaren. Ondanks het feit dat de meeste
opvarenden gedurende de reis inmiddels behoorlijk gehard waren, overleden nog zeventien plaatsgenoten voor
het bereiken van de Oost. De gezusters
Lammens beschreven een aantal sterfgevallen op hun reis in 1736 van Zee
land naar Batavia. Er voeren overigens
geen Hilversummers op dit schip.
De eerste overleden matroos werd in
sijn groene kist genaaid en overgegeven
aan de lust der vissen10. De overledene
werd meestal in zijn hangmat of een
zeil genaaid met stenen tussen de benen en na het avondgebed om vijf uur over
boord gezet via een plank. Dat gold overigens
alleen voor de lageren in rang; de officieren
kregen een kist en gingen onder begeleiding
van saluutschoten overboord. Ook matroos
Rijk Bouman lag in een kist, maar of hij een
zeemansgraf kreeg, is onduidelijk. Hij overleed
op 9 november 1719, terwijl zijn schip de Stad
Leiden aan de Kaap was. Op zijn schuldpagina
staat een doodskist, aangeschaft voor drie gulden bij Fort d’ Goede Hoop.

Veiling aan boord
De zusters Lammens berichtten ook een aantal
malen over wat er met de persoonlijke bezittingen van overledenen gebeurde. Deze werden
na inventarisatie bij opbod verkocht. Hoewel
er vaak weinig van waarde bij was, betekende
dit gebeuren wel een verzetje. Ook Hilversummers deden hier aan mee. Rijk Bouman had
zelf twee keer iets gekocht op een veiling, doch
op 5 december werden zijn bezittingen geveild
(6 rokjes, 2 hembden, 1 slaapsake, 1 rol toeback,
3 broeken, 2 kusse sloope, 1 parthij rommeling, 1
buffeltje, 2 paar kouse, 1 paar schoene en 1 muts).
De opbrengst was veertig gulden en dertien
stuivers. Een van de kopers had ruim tien gulden over voor de tabak.
Johannes Verbaten, die vanaf de Kaap meteen terug voer, deed op de heenreis vier keer
inkopen op een veiling. Daaronder waren twee
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Detail van een kaart van de Kaapkolonie van L.S. de la Rochette. Bij de ramp in mei 1737 sloegen de
schepen te pletter bij Zoute Rivier in het zuidoosten van de Tafelbaai. Daarna moesten schepen in de
winter uitwijken naar Baay Falso.

rollen tabak en een kelder jenever. Ook Arij Mets
kocht tabak en verder een trommel met coffij, coffij molen en copere ketel. Lambert Ruijter, die op
zijn tweede reis bevorderd werd van bosschieter
tot kwartiermeester, wist op die reis negen maal
iets te bemachtigen. Behalve tabak, kousen en
schoenen kocht hij een stuk gestreept grijn, een
paar silveren en een paar tinne gespen, een seijde
broek en een seijffer leij. Alle vier moeten tot de
rijkere Hilversummers behoord hebben, want
zij hadden geen schuldbrief.

In behouden haven
Na een reis van ongeveer acht maanden bereikte men het doel van de reis. De dankbaarheid was vaak erg groot. In sommige scheepsjournalen staat bij de aantekening van het
verdiende loon tot de bestemming: Gode sij
gedankt of Godlof. Mogelijk betrof het hier een
reis die slechts met veel geluk tot een goed
einde was gebracht. Voor een stuk of twintig

Hilversummers was de eindbestemming Colombo op het eiland Ceylon, het huidige Sri
Lanka, maar verreweg de meesten gingen naar
Batavia. Behalve opluchting de tocht overleefd
te hebben en weer vaste grond onder de voeten te voelen, verschafte de eerste aanblik van
de stad het gevoel thuis te komen. Het zag
er een beetje uit als Holland. Maar dat veranderde snel. Velen kwamen bij aankomst in het
ziekenhuis terecht en sommigen verlieten het
niet levend. De soldaten werden ondergebracht
in het garnizoen op Batavia tenzij ze direct een
andere bestemming kregen. Huistimmerman
Claas Dorland ging naar het ambagtsquartier
en jongen Georgius de Beer werd op de equipagewerf gelogeert. De matrozen bleven aan
boord of moesten overstappen op een ander
schip. Het kostte vaak grote moeite om te wennen aan het klimaat. Bovendien was in Batavia
sinds 1733 malaria endemisch geworden. Van
de 210 Hilversummers, die voet aan land zetten in de Oost, overleden er 61 binnen een jaar.
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Binnenplaats van het fort in Kaapstad in 2013. Het fort werd in de VOC-tijd het Kasteel Caab de Goede
Hoop genoemd en was het bestuurlijk centrum (foto auteur).

Heen en weer
Vanuit de twee eindbestemmingen dreef men
intensief handel met de overige factorijen van
de onderneming. Bovendien moest de lange
lijst goederen worden ingekocht, die besteld
waren om mee terug te nemen op de retourvaart. Allereerst waren daar natuurlijk de specerijen, onder andere kaneel van Ceylon, peper
van Sumatra en kruidnagelen van de Molukken. Maar er werd veel meer verhandeld, zoals
textiel en hout van de Coromandelkust maar
ook thee, porselein en zijde uit China. Matrozen voeren soms jaren op verschillende schepen tussen de factorijen heen en weer. Voor
bescherming van de kostbare lading tegen
kapers gingen altijd soldaten mee. Militairen
die niet in het garnizoen in Batavia dienden of
aan boord bescherming moesten bieden, werden naar andere bestemmingen gestuurd om
daar de bezittingen te verdedigen. Sommigen
bleven erg lang in dienst van de compagnie,
waarschijnlijk hadden zij weinig zin om terug
te gaan. Adam van Rhijn bracht maar liefst
22 jaar op het Molukse eiland Ternate door,
Cornelis Jansz Perk bijna zeven jaar. Hendrik
Scheer, die in Colombo landde, werd gestationeerd in Trincomalee, waar hij ruim 24 jaar
bleef. Het langste verbleef Evert Jansse van
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Roode in de Oost: eerst zeventien jaar in Makassar en daarna tot zijn overlijden nog elf jaar
in Semarang.

Naar de haaien
Niet alleen de lange tocht van patria, zoals
het vaderland toen vaak genoemd werd, naar
de Oost, maar ook de interne vaart tussen de
factorijen zat vol gevaren. Matroos Cornelis
Rijcksz Perck bereikte in 1722 veilig Batavia.
Na een half jaar vertrok hij op de Valkenbos
voor een reis naar Japan, maar het schip zou
deze bestemming nooit bereiken. Willem van
der Veer kreeg kort na aankomst in 1745 een
nieuwe plek op het schip Vijvervreugd. Hij zat
daar nog maar twee weken, toen het schip
op de rede van Batavia ontplofte. De kamer
Zeeland liet kort daarna een nieuw schip bouwen met de naam Nieuwvijvervreugd. De naam
bracht weinig geluk, dit schip ontplofte in 1756
op de thuisreis bij de Shetlands.
Hoe het de Rijnsburg met Dirk Bekker aan
boord is vergaan, is onbekend. Er werd niets
meer van vernomen, nadat het schip in 1772
naar China was vertrokken. Als laatste vermelding bij Gijsbert van Os staat, dat hij met het
scheepje Malacca’s Welvaren gesprongen is. Ook
dit schip ontplofte, hetgeen vaker voorkwam
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Het Oost-Indisch huis in Amsterdam, het bestuurs- en administratiekantoor van de
kamer Amsterdam. Hier meldden aspirant werknemers zich aan. Na het einde van het
dienstverband was dit ook de plek waar de werknemers of hun nabestaanden het restant van
de gage op konden halen.

met het vele buskruit aan boord. De meeste
reizen kwamen echter tot een goed einde.

Kapers op de kust
Het risico van kapingen was altijd aanwezig,
alleen de plek waar dat gebeurde, verschilde
van tijd tot tijd. Wanneer er in Europa spanningen waren, voeren de schepen vaak agterom langs Hitland (Shetlands). De bemanning
kreeg in dat geval twee maanden extra gage.
Onderweg moest men rekening houden met
kapers, net als in de Oost, waar altijd partijen
waren die het monopolie van de VOC wilden
doorbreken. De Vierde Engelse Zeeoorlog, die
in 1780 uitbrak, had ook gevolgen voor de com-

pagnie en haar manschappen. Soldaat Pieter
Verhaar was vanaf 1779 in Nagapatnam aan de
kust van India gelegerd. Toen de stad in 1781
na een beleg van vier maanden naar de Engelsen overging, betekende dat het einde van zijn
dienstverband. Hoe het hem verder verging,
viel niet meer onder de verantwoordelijkheid
van het bedrijf. Er staat overigens nog wel een
aantekening in het scheepsjournaal dat hij vier
jaar later in Paleacatte (Pullicat) zat. Iets dergelijks overkwam Gijsbert Philip Beek, al valt
uit het scheepsjournaal niet op te maken, waar
dat gebeurde. Zijn schip werd in 1783 door drie
Engelse schepen gekaapt, vanaf dat moment
was ook hij uit dienst.
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De routes die het schip de Jonge Lieve aflegde. Op de vierde en de laatste heenreis waren Hilversummers
aan boord (uit: Bonke, Hans, De zeven reizen van de Jonge Lieve, blz. 2).

Het anker gelicht
Batavia vormde het zenuwcentrum van de activiteiten in de Oost. Van daaruit werden de
vloten samengesteld met de goederen die
naar patria moesten worden vervoerd. Zeker
48 Hilversummers vertrokken naar Holland,
sommigen al vrijwel direct na aankomst. De
tocht terug op de volgeladen retourschepen
viel minder zwaar dan op de heenweg. Er waren minder mensen aan boord en het eten was
een stuk beter. Toch overleden vijf Hilversummers al, voordat hun schip de Kaap bereikte
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en één blies de laatste adem uit in het ziekenhuis aan de Kaap. Daar moesten ook goederen
worden uitgeladen en nieuwe voorraden aan
boord gebracht. De retourschepen vertrokken
van diverse bestemmingen, met name Batavia, China en Colombo om vanaf de Kaap gezamenlijk het laatste deel van de reis af te leggen.
Zo ook in mei 1737. Acht schepen lagen gemonsterd en wel klaar om te vertrekken, toen
het laatste schip de Iepenrode kwam opdagen.
Na het overlijden van de schipper had het
schip – na omzwervingen langs de kust – eindelijk de Tafelbaai weten te bereiken. Met aan
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Scheepsjournaal van de Proostwijk, die vertrok op 1 januari
1738. Aan boord van dit schip was Hilversummer Gerbrand
Bastiaan Cas, die als de verstekeling genoteerd staat
(VOC6083).

boord konstabelsmaat Wilhelmus Edema, die na drie jaar
op weg was naar huis. Men
verwachtte dat dit schip
de andere acht snel huiswaarts zou kunnen volgen, maar het liep heel
anders.

Met man en muis
Aan de Kaap kan
het in de winter behoorlijk spoken.
Vanwege de ’s
nachts opgestoken storm waren in
de vroege ochtend van dinsdag 21 mei 1737
brieven en vertrekpapieren aan boord van de
diverse schepen gebracht, in de hoop dat ze
spoedig konden uitvaren. Dit bleek ijdele hoop.
De storm wakkerde aan en na noodsalvo’s om
tien uur zag men dat de Iepenrode omtrent dien
tijd alle sijne ankers quijt geraakt weesende, genoodsaakt was het na het strand te setten, ten
welken eijnde de blindens losgemaakt hebbende,
met den voorsteeven aan deese kant van de Soute
Rivier teegens het selve aangeraakte, waarop alle
drie de masten ten eersten over boord quamen en
dewijl het schip vervolgens van agteren los begon
te worden, wierd het selve door de zee die hem
op bakboord sijde seer sterk aanliep in het midden vaneen gewrongen, wordende het agterschip
voorts in wijnig tijds, mitsgaders het voorschip des
agtermiddags ten drie uuren aan stucken geslagen, waardoor veele menschen ellendig verdronken, en door de stucken van het hout dood geslagen wierden.11
Maar het kon nog erger. Kort daarna werden
ook de Goudriaan en de Flora tot splinters geslagen. Even na de middag ging de Paddenburg
reddeloos verloren, gevolgd door de schepen
Westerwijk, Buis en Duinbeek. Van de Rodenrijs
die ’s avonds laat strandde, wisten de meeste
opvarenden zich te redden door middel van
geïmproviseerde vlotten. Van de opvarenden

van de overige schepen werden
zelfs nauwelijks stoffelijke overschotten gevonden.
Direct werden aan de Kaap
richtlijnen opgesteld over
het omgaan met jutters.
Op jutten stond in die tijd
de doodstraf. Verscheidende dieven van de
eigendommen
van
de compagnie zijn
kort daarna opgehangen. Het enig
overgebleven retourschip, de Papenburg, doorstond
ternauwernood
de
storm door tijdig aan
boord gebrachte ankers en touwen. Zij vertrok
uiteindelijk op 31 mei en bracht in augustus
het trieste nieuws van de verloren gegane
schepen. Ten gevolge van deze ramp werd het
schepen verboden om in de wintermaanden
in de Tafelbaai aan te leggen. In die periode
moesten de schepen uitwijken naar Valse Baai
en dat gebeurde meestal ook.

Passagiers
Het dagboek van de dames Swellengrebel
betreft de tocht die zij in 1751 maakten op de
Liefde van de Kaap naar Holland. Zij vergezelden hun vader die na zijn gouverneurschap
aan de Kaap van zijn pensioen ging genieten
in Holland. Met dat schip werd soldaat Willem
van Os gerepatrieerd na ruim vijf jaar in het
garnizoen in Batavia te hebben gediend. Hoewel het volk vóór de mast streng gescheiden
was van de officieren en passagiers daarachter,
zal hij vast iets hebben gemerkt van de overvloedige maaltijden, die zij opgediend kregen
en van de bezoekjes die de passagiers van de
verschillende schepen van de vloot over en
weer aflegden.
Op 27 april werd de oudste van de zussen
21 jaar en na evenzovele saluutschoten, kwamen de passagiers en officieren van de an-
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Scheepskist op de replica van de ‘Amsterdam’ in het Scheepvaartmuseum (foto auteur).

dere schepen de jarige feliciteren. Ze werden
onthaald op een feestmaal met groentesoep,
hoenderpastei, eend, ham, koteletten, kalkoenen, speenvarken, snijbonen, spinazie, kruisbessen en gestoofde appelen. Vermoedelijk zat
Willem van Os toen gewoon aan de gort. Hoewel de dames het zwaar hadden op dagen dat
het stormde, hebben ze zich toch vermaakt op
de reis. Op 5 april vond het Neptunusfeest met
watergooien plaats: voor het hoge gezelschap
was het de eerste keer dat ze de evenaar passeerden. Het vangen van een haai was een belevenis en ’s avonds speelden ze kaart en werd
er gemusiceerd en gebreid. De Liefde kwam op
9 juni behouden op de rede van Texel aan.

Op het droge
In totaal zagen 41 van de 275 Hilversummers
Holland terug, nog geen vijftien procent. Van
degenen die vanaf 1750 vertrokken waren,
keerde zelfs maar acht procent terug. Onder
de gerepatrieerden waren ook de drie, die niet
verder waren gekomen dan de Kaap. Gerrit
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van Velsen en Cornelis Willekes waren impotent ofwel arbeidsongeschikt verklaard. Voor
de meeste gerepatrieerden was er nog een uit
te betalen gage. Zodra de boeken bijgewerkt
waren, een week of twee na aankomst, konden ze die ophalen in het Oost-Indisch huis.
Ze deden dat meestal zelf of machtigden iemand om dat te doen. Willem van Os kreeg
161 gulden, een stuiver en drie penningen in
handen. Uiteraard kon iemand die direct terugging en de reis gestart was met een transportschuld, nauwelijks iets overgehouden hebben.
Desalniettemin verschilden de uit te betalen
bedragen behoorlijk. Zo hield Lambert Ruiter
aan zijn dienstverband van nog geen twee jaar
120 gulden over, terwijl Jan Smit na ruim tien
jaar maar 84 gulden gespaard had. Een paar
anderen hadden echt een kapitaal vergaard.
Het saldo van Claas Das bedroeg 445 gulden
en Cornelis van der Laan, die als onderbarbier
zeven en een half jaar op verschillende schepen de zieken had verzorgd, ging met een vermogen van 2.650 gulden naar huis.
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Geen zee te hoog
Deze jongens kwamen thuis met hun verhalen. Ze hadden veel meegemaakt, maar troffen
een nauwelijks veranderd Hilversum aan. Een
groot deel van de bevolking leefde nog steeds
in armoede. Misschien konden sommigen niet
wennen aan het leven in het dorp, trok de zee of
het avontuur weer of was een nieuw dienstverband de enige mogelijkheid om de eindjes aan
elkaar te knopen. In elk geval besloten zeventien mannen opnieuw aan te monsteren. Door
hun ervaring kregen ze wel vaak een hogere
rang. Een aantal hooplopers werd aangenomen
als matroos en sommige matrozen werden als
bosschieter verantwoordelijk voor het laden van
het geschut. Bij Cornelis Smallenburg staat in
beide gevallen jongmatroos. Het kan zijn dat
het hier niet om dezelfde persoon gaat. Johannes Neerkamp had een vak geleerd; nadat hij
als jongen op zijn eerste reis allerlei klusjes
had opgeknapt, maakte hij de tweede reis als
huisslotenmaker afvuurinrichtingen van handvuurwapens. Gerrit Taij koos vermoedelijk al
tijdens zijn eerste reis, die hij begon als koksmaat, voor een carrière in het leger. De tweede
keer stuurde hij als korporaal de militairen aan
boord aan. Van de zeventien mannen die op
herhaling gingen, keerden er vijf terug; overigens was dat in alle gevallen vóór 1750.

Driemaal is scheepsrecht
Claas Smit en Lambert Ruijter hielden het
hierna voor gezien. De eerste was blijkbaar
gegaan om een toekomst voor zijn stiefzoon
te kunnen regelen. De 729 gulden, die hij had
verdiend op zijn tweede reis, haalde hij niet
zelf op, maar dat werd gedaan door de regenten van het kindertehuis in Utrecht waar zijn
zoon Hendrik Boelhouwer was gehuisvest.
Drie mannen gingen voor de derde keer
scheep. Gijsbert Hogenbirk ging als bosschieter, nadat hij twee keer als matroos scheep
gegaan was. Echt carrière maakten de andere
twee. Arie Mets was eerst hooploper, werd de
tweede keer matroos en moest op zijn derde

reis als kwartiermeester de wachten aansturen,
het eten ronddelen en de orde handhaven. Cornelis Jansz Perk, de broer van veerschipper Jan
Perk, de overgrootvader van Albertus Perk, begon als hooploper. Hij moet toen hard gewerkt
hebben, want op zijn tweede reis klom hij op
tot konstabelsmaat en de derde keer was hij als
konstabel verantwoordelijk voor alle munitie
aan boord. Net als de andere twee vond hij op
de derde reis zijn laatste rustplaats. Zijn broer
Jan haalde na diens overlijden 560 gulden en
een kist rommeling op.

Schipperen
Met grote blijdschap zag men de scheepslieden thuiskomen, maar veel vaker kwam de
tijding dat een dierbare was overleden. Vaak
duurde het dienstverband te kort om de schuld
afbetaald te krijgen, maar soms kon er toch
een restant van de verdiende gage worden opgehaald. Het scheepsjournaal vermeldt dit en
ook in het Hilversumse archief zijn hierover
gegevens te vinden. In sommige gevallen blijkt
daaruit de armoedige omstandigheden van de
nabestaanden en de mogelijke reden van het
dienstverband bij de VOC. De echtgenote van
Jan Maijer Floor, die door haar man met een
maandbrief was ondersteund, werd met haar
vijf kinderen onderhouden door de diaconie.
Dit gebeurde ook bij de broer en zus van Jurriaan Gil12 en bij de vrouw van Klaas Dorland13,
die wegens tegenspoed zijn echtgenote en drie
kinderen achterliet om een nieuw bestaan op
te bouwen. De roomse armenmeesters hadden de vrouw van Jan Kas14 in de bedeling.
Net als de eerder vermelde Claas Smit wiens
gage naar zijn stiefzoon ging, had Jacob Roskam stiefkinderen. De minderjarige Cornelis
en Grietje Ravenzwaaij waren zijn erfgenamen
en zij kregen 119 gulden uitgekeerd.
In twee gevallen verrekende de compagnie
het saldo met dat van een broer, die tegelijkertijd in dienst was. Na het overlijden van Johannes Groen werd zijn batig saldo van zes gulden
en 17 stuivers bijgeschreven op het conto van
zijn broer, die was ingeschreven als Jacob Gron
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uit München (!). Beide broers waren met Andries Roelsz op dezelfde datum vertrokken, al
voer Johannes op een ander schip.
Bij de notariszoon Johan Winkler werd zelfs
zijn restschuld van ruim 14 gulden genoteerd
bij zijn broer Johan Adolf jr., die een half jaar
voor hem scheep ging en als herkomst zijn geboorteplaats Kortenhoef had opgegeven.

Met elkaar opgescheept
In sommige jaren schreef een opvallend groot
aantal Hilversummers zich in bij de VOC. De
hoge opkomst eind 1766, begin 1767 valt te
verklaren door de grote dorpsbrand in juni
1766. Dit drama zal veel mensen in een situatie
hebben gebracht waarin ze geen uitweg meer
zagen. De acht jongens die in 1744 tegelijkertijd maar op verschillende schepen vertrokken,
vormden wellicht een groep vrienden die gezamenlijk besloten om op avontuur te gaan.
Andere jaren waarin het VOC-dienstverband
populair was, waren 1734, 1746, 1762, 1771 en
1779. Ook hier kan het een plan van vrienden
betreffen. In meer dan de helft van de gevallen
zaten meer Hilversummers op hetzelfde schip
of vertrokken ze min of meer tegelijkertijd. Het
hoge vertrekcijfer in bepaalde jaren kan ingegeven zijn door extreem slechte omstandigheden in het dorp, bijvoorbeeld als gevolg van
mislukte oogsten. Het blijft echter gissen, ook
doordat ten gevolge van de bij de dorpsbrand
verloren gegane archieven nauwelijks is na
te gaan, hoe de situatie in het dorp was, om
welke personen het ging en hoe de familieverhoudingen waren.

In zwaar weer
Over een aantal opvarenden is wel meer bekend zoals van de eerder genoemde Cornelis Jansz Perk. Niet bij iedereen was armoede
de drijfveer: er bevonden zich ook zonen van
´aanzienlijken´ onder degenen die aanmonsterden. Zo werd Harmen, de broer van Rijk
Bouman, in 1724 schout van Hilversum. In de
kringen van procureur Laurens Edema was het

252			

dienstverband bij de VOC haast een traditie.
Hijzelf heeft nooit bij de VOC gewerkt, maar
drie broers wel, toen nog vanuit hun geboorteplaats Loosdrecht. Zij werden gerepatrieerd
en verhalen over hun lotgevallen deden ongetwijfeld de ronde in de familie. In januari 1734
vertrok Laurens’ zoon Wilhelmus, negentien
jaar oud, met drie plaatsgenoten. Hij kwam
om bij de ramp aan de Kaap, maar dat weerhield zijn broer Rijk er niet van om samen met
zijn neef Wilhelmus Boelhouwer in 1741 aan te
monsteren. Het schip van Wilhelmus verging,
net als dat van zijn neef en naamgenoot. Een
andere neef, Wilhelmus van der Veer, kwam
om bij de ontploffing van de Vijvervreugd. De
familie werd zwaar getroffen en telkens ging
Edema naar Amsterdam om het restant van
de gage op te halen. Zijn zoon Jacob trouwde
met Susanna Winkler, dochter van dorpsnotaris Johan Adolph Winkler, die zelf was geboren in Batavia.15 Haar beide broers en ook
haar eerste man Lambertus Vos, afkomstig uit
Amsterdam, waren gedurende hun dienst bij
de VOC overleden. Vos was als ziekentrooster
verantwoordelijk geweest voor de geestelijke
zorg van de opvarenden.

Een andere koers
De VOC begon eind achttiende eeuw steeds
meer last te krijgen van de veranderende politieke situatie. In december 1794 vertrokken
acht schepen waarvan er maar één, met Elbert
Kruimer aan boord, de Oost bereikte. De rest
werd door de Engelsen of de Fransen gekaapt
of is vergaan. Het was de laatste vloot die vertrok. Na de oprichting van de Bataafse Republiek besloot men eind 1795 om de VOC op
te heffen en op 1 maart van het volgende jaar
volgde nationalisatie van de compagnie. De
boeken werden een paar jaar later definitief gesloten, maar gelukkig niet vernietigd. Behalve
de scheepsjournalen is veel meer materiaal
bewaard gebleven, niet alleen in Nederland,
maar ook elders, zoals in Kaapstad en Djakarta. Misschien valt daarin ooit nog meer te
achterhalen, zoals waarom Jan Isack de Wal in
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1703 gestraft werd met een jaar ´in de ketting´.
En ook of er nog onderzoek is gedaan naar de
dood van Jan Cornelisse Smallenburg, die in
1770 op Ambon in de casteelgragt is vermoord.
Ineke de Ronde (1957) heeft sinds haar betrokkenheid als onderzoeker en redacteur van ‘De ’s-Gravelandseweg en zijn bewoners’ meegewerkt aan
diverse publicaties, waaronder ‘Geuzen en Papen’
en ‘In d’Lonsvaerder’. Ze schreef vier delen van de
serie Het Gooi Toen en Nu en is redactielid van
het Hilversums Historisch Tijdschrift, waarvoor ze
regelmatig artikelen schrijft.
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Rijsttafelproducten uit Baarn
De opmars van ketjap, kroepoek, nasi goreng,
sambal enz.

Frits Booy

Een aantal eeuwen kwamen niet alleen Nederlanders die in Nederlands-Indië carrière
hadden gemaakt, en – na 1945 – mensen die er geboren en getogen waren, (weer) naar
Nederland. Ook Indische producten vonden hun weg naar de huiskamers, restaurants en
kruideniers(!)winkels in ons land, voornamelijk na 1945. Deze producten werden na een
tijd ook in Nederland vervaardigd, zeker toen de Indische rijsttafel (en ook de Chinese
keuken) zeer populair waren geworden. Twee bedrijven in Baarn gingen zich toeleggen
op het maken van specifieke Indische producten, niet alleen voor de Nederlandse markt.
Conimex (of Conserven im- en export)
In 1936 richtten notariszoon A.E. (Ton) Schouten en zijn jeugdvriend A.J.M. (Fons) Sterneberg,
zoon van een tabaksfabrikant, beide
Baarnaars, de firma Conimex B.V. op:
Conserven im- en export. Het kantoor
en de productieafdeling werden gevestigd in het verbouwde koetshuis
van de vader van Schouten, aan de
Eemnesserweg in Baarn. Schouten
fabriceerde er al vier jaar producten
als ansjovis, sardines, macaroni en
spaghetti. Ze begonnen met een stuk of acht
mensen en verkochten Italiaanse en Portugese
producten als macaroni en ansjovis.

Over op Indische producten
Bij toeval kwam Sterneberg in contact met het
echtpaar Millenaar, dat in Hilversum een uitzendbureautje voor Indische maaltijden runde.
Zij was Nederlands-Indisch en hij was Hollander, had in het KNIL gezeten en was gepensioneerd. Van dit echtpaar kreeg Conimex toen
de recepten en het bedrijf schakelde over op
Indische producten als nasi goreng, bami en
allerlei soorten sambal en kruidenpoeder. Dat
werd dan in blikken of flesjes gedaan en verkocht. De mensen uit Nederlands-Indië vonden de nasi en bami niet pittig genoeg, maar
Conimex dacht aan de Nederlandse markt en
ging de producten aan de Nederlandse smaak
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aanpassen, wat een verstandige keuze was.
In 1939 werd het koetshuis uitgebreid, er
kwam een loods met nieuwe machines en
de productie van steeds meer Indische artikelen werd zelf gedaan. Er waren
een magazijn, maalderij, kookafdeling, meng- en weegafdeling, een
machine die blikken dichtmaakte,
en een afdeling voor de wikkels en
het inpakken. Veel liep over railsjes.
De rijst kwam in balen van honderd
kilo uit Nederlands-Indië en werd in
een ‘gashok’ met blauwzuurgas behandeld tegen ongedierte. In de buurt vond
men het Indische luchtje niet echt lekker; het
straatje bij het koetshuis werd door Baarnaars
als snel ‘de uiensteeg’ genoemd. Een jongere
broer van Fons, Paul Sterneberg, eerst tabaksfabrikant als zijn vader, ging voor Conimex de
kroepoekproductie verzorgen achter zijn huis
aan de Faas Eliaslaan.

Het productieproces
Schouten kocht de kruiden in de havens van
Amsterdam en Rotterdam en deze werden gedroogd tussen de rozenperken van zijn vaders
grote achtertuin. De rijst kwam in balen van 100
kilo uit Nederlands-Indië en werd in het ‘gashok’ opgeslagen, waarna een Amsterdamse
firma met blauwzuurgas alles van ongedierte
kwam zuiveren. Na veertien dagen kon de partij
eruit. De rijst werd daarna gekookt en gezeefd
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Woning van notaris Schouten, aan de Eemnes
seweg in Baarn, waar Conimex is begonnen.

en vermengd met kruiden, groente, uien en
vlees in grote potten gekookt. Dan werden de
porties afgewogen, in blikken gedaan en voorzien van deksels en wikkels. Alles werd in dozen
gezet, klaar voor vervoer naar de klanten. In het
begin was de marine de grootste afnemer, want
daar stond eens per week nasi goreng op het
menu. Na 1945 werd dat Albert Heijn.

Indisch eten wordt populair
Vanaf 1946 steeg de vraag naar Indische voedingsproducten door teruggekeerde soldaten die de smaak van nasi en bami te pakken
hadden gekregen en talloze gerepatrieerde Indische Nederlanders die dat voedsel gewend
waren. Fons Sterneberg (‘meneer Fons’) ging
vaak naar het Koloniaal Museum (later Tropenmuseum) in Amsterdam om er in de bibliotheek onderzoek te doen naar Indisch voedsel
en schreef er zelfs een boekje over.
De eerste jaren na de oorlog konden kruiden
en dergelijke niet uit Indonesië komen, maar
kwamen ergens anders vandaan zoals Spaanse
pepers uit het Westland, Zuid-Europa en Marokko. De Nederlandse markt werd gemakkelijk
veroverd, want er was nauwelijks concurrentie.
Het bedrijf breidde zich enorm uit en kreeg
agenturen over de gehele wereld. De kantoren
kwamen nu in het notarishuis.
Ook de reclame en voorlichting werden stevig aangepakt: talloze folders weden gedrukt en
verspreid en er kwamen winkeldemonstraties
en causerieën voor huisvrouwen. Ook op diverse tentoonstellingen en beurzen betreffende
voedingsproducten was Conimex nadrukkelijk
aanwezig. De toenemende welvaart stimu-

Het vele malen vergrote bedrijf Conimex op het
bedrijventerrein ‘Noordschil’ in Baarn.

leerde de gewoonte om buitenshuis te gaan
eten en vergrootte daardoor de omzet enorm.
Bij het zilveren jubileum van het bedrijf in
1957 werkten er 115 mensen, die voor een omzet zorgden die vijfentwintig maal zo groot was
als die in 1932! De diversiteit van de producten
bleef toenemen: in 1967 is er sprake van meer
dan honderd verschillende artikelen!

Relaties over de hele wereld
In 1945 kwam J.A.L. (Joop) Sterneberg, een jongere broer van Fons, in de zaak (notariszoon
Schouten was in 1943 overleden). ‘Meneer
Joop’ beheerde de afdeling Personeelszaken
en moest in de fabriek alles nagaan in verband
met de menselijke aspecten. In 1950 kwam hij
in de directie terecht en ging hij ook reizen
voor de zaak, want daar hield broer Fons niet
zo van. Joop bezocht agenten en relaties over
de hele wereld! Hij bereisde Europa, Australië,
Nieuw-Zeeland, Japan, Hongkong, Amerika,
Brazilië, Suriname, Curaçao en Canada. In
Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, ging
dat met de auto en eigen chauffeur. Hij vond
dat je interesse in de relaties moest tonen, een
band met hen moest opbouwen, dat doet de
verkoop namelijk stijgen.
In 1979 verhuisde het productiedeel van
Conimex onder zachte druk van de gemeente
wegens stankoverlast naar het industrieterrein
‘Noordschil’ in Baarn, maar de directie en de
afdelingen inkoop, verkoop, administratie en
marketing bleven in de verbouwde notariswo-
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De nieuwe ketjapvulmachine wordt circa 1977 in
gebruik genomen. Derde van rechts is directeur
Joop Sterneberg.

Eerste bedrijfsruimte van Inproba in een voormalig
sigarenfabriekje aan de Van Heemstralaan.

INPROBA (of Indische Producten Baarn)

ning. Het hele productieproces werd gemoderniseerd en het assortiment werd uitgebreid
met verscheidene andere Indische en ook met
Chinese producten. De opening van de nieuwe
productiehal en het veertigjarig bestaan werden
groots gevierd met onder andere een receptie
in authentieke Indische stijl. In 1980 verhuisden ook de kantoren naar het industrieterrein
en een paar jaar later werd de voormalige notariswoning met aanbouw gesloopt en deze
maakte plaats voor 66 kleine woningen en een
dienstencentrum, ‘de Leuning’ genaamd.

Niet meer zelfstandig
Conimex kwam in 1972 in handen van de Engelse firma Reckittt & Collman. De leiding ging
naar Knorr in Loosdrecht. Bij deze overname
werd als voorwaarde gesteld, dat er een Sterneberg in de directie zou blijven om de overgang makkelijker te maken. Dat was ‘meneer
Joop’, die in 1977 met pensioen ging, toen was
zijn broer Fons al een jaar dood. In circa 1990
werd Conimex verkocht aan C.P.C. International
(USA), die het met onder andere Knorr onderbracht in een aparte divisie: Bestfood Benelux
B.V.. Dat is nu van Unilever. In 2005 werd de
productie in Baarn voorgoed stopgezet.

256			

Een tweede productiebedrijf van Indische producten in Baarn is Inproba. In 1956 begon de
geschiedenis van Inproba met de productie van
kroepoek in een schuur aan de Rozenstraat in
Baarn bij de moeder van Harry Libbenga. De
hele familie hielp mee met deze productie: in
een enorme koperen ketel werd kroepoekdeeg
gekookt, daarvan werden broden gemaakt en
deze werden dan au bain-marie gestoomd.
Harry Libbenga richtte met een partner, die al
snel vertrok, het bedrijf Inproba op: Indische
Producten Baarn. Met de trein ging hij door
heel Nederland om zijn producten bij winkels
aan de man te brengen.
Na een paar jaar kwamen twee achterneven
van de familie, die in Nederlands-Indië waren
geboren, naar Nederland. Ze zagen Inproba
wel zitten en staken er geld in, waardoor een
grotere bedrijfsruimte kon worden gekocht:
een voormalig sigarenfabriekje aan de Van
Heem
stralaan in Baarn. Er kwamen nieuwe
pro
ducten: ketjap en zakjes nasi- en bamigroenten. Ook probeerde men mie-nestjes te
maken, maar dat mislukte wel eens, doordat
er vocht bijkwam. Nog later maakte men producten als sojasaus, marinade, mixen, smaakmakers, woksauzen, gehakte knoflook, mango
chutney en kokosmelk. Ook recepten voor vis,
gevogelte, vlees, groente, snacks, sauzen, dips
en desserts werden ontwikkeld en uitgegeven.

Met de bus langs de winkels
Vroeger geschiedde de verkoop rechtstreeks
aan de winkeliers. Rob Libbenga, de zoon van
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De uiteindelijke, zeer grote vestiging van Inproba
op het bedrijventerrein ‘Noordschil’.

oprichter Harry Libbenga, reed met een grote
bestelbus met alle Inproba-artikelen langs de
winkels en vulde de voorraden in de bus aan.
In de jaren zeventig veranderde dat: er ontstonden ketens van supermarkten en de daarbij behorende inkoopcombinaties. Dus werd er op
een andere manier aan verkoop en reclame gedaan. Inproba investeerde liever in het product
dan in de reclame, toch is er in de jaren tachtig tweemaal op de radio reclame voor Inproba
gemaakt.
De groei van het bedrijf werd steeds meer bepaald door de export en de toenemende vraag
naar private labels. In Duitsland was er een
open markt voor Inproba met nog weinig concurrentie. Het bedrijf ging steeds meer grondstoffen zelf importeren en het productaanbod
groeide, maar oosterse producten bleven het
voornaamste aandeel. De arbeidsintensieve
productie van kroepoek en mie werd gestopt
en men richtte zich op productontwikkeling. In
1993 haalde Inproba een grote order van een
winkelketen van 600.000 doosjes spaghettimix
binnen, dat werd de aanleiding om een grote
vul- en inpakmachine aan te schaffen.

Naar industrieterrein Noordschil

groei, professionalisering en kwaliteitsverbetering werden in de volgende jaren gerealiseerd
tot een enorm gebouwencomplex met negen
laadpunten voor de vijf bedrijfsvrachtauto’s,
waar 150-200 mensen werken afhankelijk van
de drukte en het seizoen.
In 1998 werd het certificaat van het British Retail Consortium verkregen, omdat Inproba voldeed aan de gestelde eisen betreffende hygiëne
en voedselveiligheid. Kort daarop behaalde het
bedrijf het International Food Standaard-certificaat. Aan de naam Inproba werd de internationale term Oriental Food Products en aan de
producten de kwalificatie Eerlijk Oosters toegevoegd. Grote kleurrijke bedrijfsvrachtauto’s
met deze kwalificatie en vele producten erop
afgebeeld maken al rijdend reclame langs de
snelwegen.
In 2016 werd het zestigjarig bestaan feestelijk
gevierd. Een consumentenactie ‘Tweede diner
gratis’ werd georganiseerd, diverse prijzenpakketten werden weggegeven en er kwam een
overzicht van ‘Zestig jaar eten in Nederland’.
Dat Inproba floreert onder leiding van directeur Rob Libbenga blijkt duidelijk uit de groei,
de omzet, allerlei activiteiten en de genoemde
certificaten.
Het gedeelte over Conimex in dit artikel is uitgebreider verschenen in TVE 20, nr. 2, 2002,
p. 93-98.
Literatuur
Conimexpost, maart 1957.
Bert Stomp, ‘In gesprek met Joop Sterneberg’, in:
Baerne 20, nr. 4, 1996, p. 11-16.
Frits Booy, ‘Conimex, een ‘exotische’ conservenfabriek
te Baarn’, in: TVE 20, nr. 2, 2002, p. 93-98.
www.inproba.nl.

De bedrijfsruimte aan de Van Heemstralaan
was in de loop van de tijd vergroot door allerlei aanbouw, maar eiste steeds meer ruimte
dan er mogelijk was. In 1997 kon een nieuwe
bedrijfsruimte, gebouwd op groei, op het industrieterrein Noordschil worden gevestigd en
werd de verhuizing erheen een feit. Verdere
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Erfgoed delen
De hedendaagse omgang met koloniaal erfgoed
in Indonesië

Ben de Vries

Tot twintig jaar geleden kreeg de geschiedenis van de koloniale architectuur relatief
weinig aandacht. Dat is opvallend, want een eeuw eerder trokken ruim tweehonderd
Nederlandse en Nederlands-Indische architecten naar ‘de Oost’. Ter plekke veranderden
zij voorgoed het straatbeeld van steden als Batavia, Bandoeng, Semarang, Soerabaja
en Medan. Er kwam een ware bouwhausse op gang en overal verrezen scholen, kerken,
hotels, villa’s, bank- en stationsgebouwen. Hoe wordt tegenwoordig omgegaan met die
koloniale architectuur in steden als Jakarta en Semarang? Is dit erfgoed in Indonesië
op een of andere manier beladen? En welke rol speelt de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed bij het beter zichtbaar en toegankelijk maken van dit gedeelde culturele erfgoed?
Koloniaal decor
Om de lokale erfgoedbeleving optimaal te ervaren is een zondagsbezoek aan het verkeersvrije Fatahillah-plein in het historische centrum
van Jakarta een aanrader. Het is een cultureel
broeinest, een levendige ontmoetingsplaats.
Niet alleen omdat je in café Batavia of café
Historia een heerlijk Heineken-biertje of kopje
heritage tea kunt drinken, maar vooral omdat
je kunt zien hoe Indonesische jongeren zich
in dit koloniale hart van de stad gedragen. Er
fietsen giechelende pubermeisjes rondjes op
felgekleurde koloniale fietsen, soms met een
tropenhelm op hun hoofd. Stoere jongens
hangen rond de oude VOC-kanonnen – je mag
er niet meer op klimmen – en eigenen zich zo
de wapens van de vroegere overheerser toe.
En je kunt tegen een geringe vergoeding op de
foto met een verklede Indonesische vrijheidsstrijder, die daar stokstijf als standbeeld de
klamme hitte weerstaat. Selfies maken in een
koloniaal decor is een populair tijdverdrijf.

derd. De economie draait op volle toeren, de
middenklasse komt sterk op, de infrastructuur
breidt zich gestaag uit, low cost carriers draaien
overuren en het verkeer loopt op steeds meer
plekken vast. Tegelijkertijd kijken vooral hoger
opgeleiden anders tegen ‘hun’ koloniale verleden aan. Voor hen is die periode steeds langer geleden, ze zoeken inmiddels hun eigen
verhaal te midden van de heersende geschiedschrijving en kijken vooral naar de dag van
morgen. Gelukkig proberen diverse partijen
het historische hart van steden als Jakarta en
Semarang beter op de kaart te zetten en die te
zien als een kans, als een cash cow. Zo spanden
bestuurders zich in om de historische binnensteden erkend te krijgen als UNESCO Werelderfgoed. Al lukte dat deze zomer niet met de
nominatie van Jakarta, inmiddels is de hoop
verschoven naar de zogenaamde spice trail om
daarmee de koloniale erfenis alsnog erkend te
krijgen en dan zouden ze in het voetspoor treden van de Maleisische steden Malakka en
Georgetown.

Erkenning koloniale erfenis

Indonesische Monumentenwet

Tijdens mijn recente bezoek aan Indonesië in
juli 2018 viel het me weer op dat sinds het gedwongen aftreden van president Suharto twintig jaar geleden het land in rap tempo is veran-

Enkele jaren geleden zijn in Jakarta bijna
driehonderd iconische gebouwen uit de koloniale periode aangewezen als nationaal
monument. Dit gebeurde op basis van de
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Het Fatahillah-plein in Jakarta (foto Ben1 de Vries).

Indonesische Monumentenwet no. 11/2010.
Sloop is voortaan verboden, maar de keerzijde van deze medaille is dat niemand zich
geroepen voelt om als eerste het initiatief te
nemen voor de broodnodige restauratie van
een gebouw, straat of wijk. Een totaalaanpak
van dit historisch centrum komt om allerlei
redenen maar moeilijk van de grond. Wel
zijn incidentele restauraties van koloniale
gebouwen zichtbaar op cruciale plekken in
Kota, de benedenstad, nadat ze decennialang waren verwaarloosd. Bijvoorbeeld die
van het zeldzame achttiende-eeuwse huis
van gouverneur-generaal van de VOC, Reinier de Klerck aan de Gaja Mada straat, het
vroegere Molenvliet. Zeer geslaagd is ook de
renovatie en herbestemming tot museum van
twee kolossale klassieke gebouwen van Bank
Mandiri en naastgelegen Bank Indonesia, ooit
de Javasche Bank. Juist omdat het land geen
echte museumtraditie kent, is het bijzonder
om te zien dat deze bedrijfsmusea met hun
nog authentieke interieurs door goede marketing en Instagram zo goed bezocht worden.
Vooral groepen komen er voor educatie, fotoshoots en hippe muziekoptredens. Verder
is het 160 meter lange ‘Witte Huis’, nu in
gebruik als ministerie van Financiën, net uit
de steigers. Dit zogenaamde paleis van Daendels aan het lommerrijke Medan Merdeka,
het vroegere Koningsplein, is ooit opgetrokken uit materialen van het gesloopte kasteel
Batavia.

Streetfood stalletje met op de achtergrond Museum
Bank Indonesia. Ingrijpend verbouwd door Bureau
Hulswit, Fermont en Cuypers, 1909-1911.

Kansen voor historische binnenstad
Natuurlijk kent de hoofdstad ook hardnekkige
problemen. Tot voor kort kampte bijvoorbeeld
het historisch centrum met grote waterproblemen. Door de zeespiegelstijging en de grond
inklinking ontstonden regelmatig zware overstromingen die straten en wijken blank zetten.
Om deze dreiging te keren zijn er serieuze
plannen om land aan te winnen aan de noordkust. In dat geval zal het oude stadsgedeelte,
dat inmiddels een perifere positie heeft gekregen, weer centraal in de metropool komen te
liggen. Dat biedt nieuwe kansen voor de revitalisering van de historische binnenstad. De
zorg voor cultureel erfgoed is immers gebaat
bij een degelijke analyse van ontwikkelingspotenties, niet alleen van de historische waarde.
Bestuurlijk draagvlak is noodzakelijk om projecten los te trekken tot een duurzaam succes
te maken, waar bovendien de lokale gemeenschap van profiteert. Een sense of place en sense
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Betonnen eilandjes in de rivier de Kali Besar
(foto Ben de Vries).

Co uit Den Haag. Niet alleen is het station een
beschermd monument, ook de omgeving is
bestempeld als cultural protected area. Wij zouden dat in Nederland een beschermd stadsgezicht noemen.

Semarang

of ownership zijn belangrijk voor het versterken
van een lokale identiteit. Een paar maanden
geleden is een gedeelte van de rivier de Kali
Besar om de hoek van het centrale stadsplein
veranderd in een afgesloten reservoir met drijvende betonnen eilandjes, waar optredens
kunnen plaatsvinden. Op het oog is het mooi,
maar het water staat stil, waardoor op termijn
nieuwe problemen kunnen ontstaan.

Stationsgebouwen
Er zijn ook gebouwen die nog prima functio
neren, bijvoorbeeld de honderden stations die
vaak al een eeuw oud zijn. Het mooiste stationsgebouw in mijn ogen is Jakarta Kota, een
fraai voorbeeld van Indisch Bouwen, ontworpen
door de architect Frans Ghijsels in 1928. Dit
centraal station telt maar liefst twaalf perrons,
heeft vlinderdaken en twee verdiepingen. Indrukwekkend is de boogconstructie in de hoge
stationshal wat een ruimtelijk gevoel geeft.
Nog steeds is het een drukbezocht en goed
functionerend kopstation met fraaie authentieke loketten en wachtkamers.
Fraai is ook het Hollands aandoende station
Meester Cornelis, nu Jatinegara van de hand
van architect Simon Snuyf. Opvallend zijn de
Chinese verglaasde a-jour-tegels voor goede
ventilatie, de dakpannen uit Echt, het typisch
Hollandse torentje, de luifels en de perronkap
met Polonceau-spanten die rust op gietijzeren
kolommen vervaardigd door Van Enthoven &
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Verplaatsen we ons naar de havenstad Semarang in midden Java, dan zien we dat ook daar
de eerste goedbedoelde restauraties van koloniale gebouwen na decennialang bestuurlijk
touwtrekken van de grond komen. Er hangt
een prettige buzz in de stad, ooit vernuftig
ontworpen door onder anderen de stedenbouwkundige Thomas Karsten. Zo is het goed
toeven in Spiegel, een voormalige Winkel van
Sinkel, met een café-restaurant beneden en
ruimte voor bedrijven uit de creatieve industrie
op de eerste verdieping.
De grootste trekpleister van de stad is het
oude hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) aan het
voormalige Wilhelminaplein in Semarang, de
bakermat van de 150-jarige spoorweggeschiedenis. Het NIS-gebouw uit 1907 is ontworpen
door het architectenbureau van Jaap Klinkhamer en Bert Ouëndag in Amsterdam. Dit
eclectisch ontwerp met sterke neorenaissance
kenmerken heeft ‘duizend deuren’ en een fenomenaal drieluik van glas-in-lood. Opvallend
daarin is het treinwiel met aan weerszijden
twee vrouwenfiguren en bovenin de (stads-)
wapens van Amsterdam, Batavia, Nederland,
Semarang en Den Haag. Het paleisachtige
kantoor, geheel ontworpen aan de Nederlandse tekentafel door mannen zonder enige
tropenervaring, was perfect aangepast aan het
tropische klimaat. De oost-west ligging, de
toepassing van verkoelende galerijen op alle
verdiepingen rondom het gebouw, ver uitstekende daklijsten, hoge plafonds en de ruime
natuurlijke ventilatiesystemen via de torens
maakte het voor die tijd al een geavanceerd
gebouw. Onlangs is de renovatie geheel afgerond en functioneert het als bedrijfsgebouw,
museum en ontmoetingsplek. Jaarlijks kopen
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Het stationsgebouw Jakarta Kota, ontworpen door Frans Ghijsels in 1928 (foto’s Ben de Vries).

900.000 architectuurliefhebbers, toeristen afkomstig van cruiseschepen en lokale ghostbusters een kaartje aan de poort.
Onlangs zijn nog ruim honderd koloniale
gebouwen aangewezen als bangunan cagar budaya, als nationaal monument. Sommige ervan
zijn juweeltjes van koloniale architectuur, zoals
station Semarang Tawang uit 1914 van de hand
van de architect Sloth-Blauwboer. Het gebouw
werd speciaal ontworpen voor de internationale
Koloniale Tentoonstelling aldaar. De hoge koepel en zijramen creëren extra koelte en verlichten
de stationshal. Je kon hier met je rijtuig onder
de koepel door rijden tot aan de voordeur. Het
gebouw heeft een prachtig hoog plafond, opvallende rode en zwarte baksteentoepassingen en
fraaie geglazuurde tegels van De Porceleyne Fles.
Aan de muur hangen vier terracotta tableaus
van kunstenaar Willem Brouwer uit Leiderdorp.
Sinds kort loopt het stationsgebouw gelukkig
niet meer onder w
 ater na ingrepen in de afwatering en wateropvang.

Gedeeld erfgoedbeleid
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE),
onderdeel van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, is een van de spelers
op het veelomvattende werkterrein van het gedeelde cultureel erfgoed. Het vervult, samen
met het ministerie van Buitenlandse Zaken,
daarin een bescheiden rol. Dat gedeelde erf-

goed kan materieel of immaterieel van aard
zijn. Het kan zich binnen of buiten ons land
bevinden en vertelt het verhaal van een verbonden verleden. Indonesië is een van de tien
landen waarmee Nederland een bijzondere
koloniale of handelsrelatie had en die de RCE
door training en advies ondersteunt bij de
duurzame instandhouding van dat gezamenlijk erfgoed. Het is een bijzondere manier om
de verbindende kracht van erfgoed te onderstrepen. De RCE komt overigens alleen in actie
als er sprake is van een verzoek vanuit een van
deze landen. Er is geen sprake van subsidie,
alleen van uitwisseling van kennis, expertise
en inspiratie. Het blijft hun erfgoed. Zij mogen zelf bepalen wat ze ermee doen.

Railerfgoed
De RCE onderscheidt drie speerpunten: maritieme archeologie, waaronder scheepswrakken, historische binnensteden en roerend erfgoed, waaronder collecties en musea. Onder
dit laatste valt het verzoek van de Erfgoeddivisie van de Indonesische Spoorwegen aan onze
Rijksdienst of wij wilden adviseren hoe om te
gaan met het historisch railerfgoed, waaronder stationsgebouwen en -gebieden, historische spoorlijnen en rollend materieel. Zij uitten hun zorgen over achterstallig onderhoud
van gebouwen en dichtgeslibde stationsgebieden en wilden het erfgoed nieuw leven inbla-
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Station Meester Cornelis, nu Jatinegara, van de
hand van architect Simon Snuyf (foto Ben de
Vries).

zen. Hieruit volgde een serie missies tussen
2009 en 2018, waaraan ik deelnam, en die gericht waren op de kennisoverdracht en capaciteitsopbouw van met name de staf van het
spoorwegmuseum in Ambarawa, midden Java.
De behuizing en collectie van dit museum,
gevestigd in het voormalige station Willem I
uit 1907, waren na drie decennia nogal gedateerd. En in de buitenlucht stond een twintigtal
oude stoomlocomotieven van Europese makelij te verpieteren. Men wil nieuwe bezoekers
trekken die niet alleen een ritje met een puffende stoomtrein over de enige tandradbaan
op Java willen maken, maar ook langer in de
omgeving kunnen verblijven. Daarom zouden
er meer horecavoorzieningen en evenementen
bij moeten komen. Ook zou de aansluiting van
het museum op het reguliere spoorwegnet, net
als vroeger, een verbetering zijn. Kortom, een
museum met een nieuw verhaal dat zorgt voor
een lokale impuls in het erfgoedtoerisme.

het vooralsnog vaak bij plannen blijft. Daarom
heeft de Indonesian Heritage Trust (BPPI) samen met het Indonesische ministerie van
Openbare Werken een Conservation of Heritage Cities Program opgericht, dat ertoe moet
bijdragen dat lokale monumentenambtenaren
over relevante kennis komen te beschikken.
Publiek-private samenwerking is een ander
instrument om extra (private) gelden los te
peuteren voor het opknappen van historische
gebouwen en stadswijken. Omdat deze vorm
van samenwerking in Indonesië nog in de kinderschoenen staat, doet het land een beroep
op de expertise van bijvoorbeeld de RCE en van
Stadsherstel Amsterdam N.V.

Gezamenlijke geschiedenis
Ik zie duidelijk dat het historisch bewustzijn
bij steeds meer Indonesische partijen groeit,
in het besef dat de koloniale geschiedenis onze
gezamenlijke geschiedenis is. En dat het bovendien de moeite waard is dit gebouwde erfgoed
voor toekomstige generaties te beschermen.1
Drs. Ben de Vries is Senior beleidsmedewerker
internationaal en projectleider Verkenning Militair
Erfgoed, Afdeling Strategie en Internationaal, bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Noot
1. Zie verder: cultureelerfgoed.nl; culturalheritageconnections.org

Krachten bundelen
Tot slot werken op dit moment NGO’s steeds
nauwer samen met de overheid om het erfgoed
te beschermen en te behoeden voor verder verval. Daarom is enkele jaren geleden het Indonesian Heritage Cities Network (JKPI) opgericht,
zijn ruim vijftig steden hierbij aangesloten en
liggen plannen klaar om historische gebouwen
en soms hele stadswijken op te knappen. Gebrek aan geld en kennis zorgt er echter voor dat
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Agenda
ACTIVITEITEN
september
2
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden. Lezing
De Praagse Lente, door: Filip Bloem. Aanvang 14.00
uur. Aanmelden via 035-694 30 45 (di-zo van 12.0017.00 uur).
5
NGV Gooiland, Witte Kerk, Kon.Wilhelminalaan 15,
Lezing Jos Kaldenbach Genealogie in Duitsland. Aanvang 20.00 uur. https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/gooiland/

i.s.m. Het Huizer Museum. 15.00 uur. Aanmelden
via secretaris@historischekringhuizen.nl of tel. 0355260580.
12
HK Nederhorst den Berg. Lezing door historicus Micha
Cluysenaaer over leven en werk van Bergs-Vreelands
beeldend kunstenaar Joop van Huisstede. www.historischekring.nl
12-19
Stichting Stad en Lande van Gooiland: Week van de
erfgooier.
19

8-9

Uitreiking Emil Ludenpenning 2018

Open Monumentendagen. Thema: in Europa

23

Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht: Tot en met 10
september diverse wandelingen, fietstochten en lezingen in Gooi en Vecht. www.groeningooivecht.nl

HHK Albertus Perk: Lezing door Kees van Aggelen en
Ed van Mensch over het leven en werk van Albertus
Perk (1795-1880). www.albertusperk.nl

19

28

Historisch Café Naarden, locatie: de Mess, Adr. Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting, aanvang 20.00 uur.

Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden.
Tsjechische underground. Lezing en rondleiding door
Kees Mercks. Tijd: 14.00-16.00 uur. Aanmelden via 035694 30 45 (di-zo van 12.00-17.00 uur).

23
Blaricum: Dag van het Werkpaard
23
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden. Lezing
Charta 77 en Nederland, door Jef Helmer. Rondleiding
tentoonstelling: Pieter Goedhart. Tijd: 14.00-16.00 uur.
Aanmelden via 035-694 30 45 (di-zo van 12.00-17.00
uur).
25
HHK Albertus Perk: Lezing door Pieter Hoogenraad
over Sint Vitus in Hilversum. www.albertusperk.nl
26
Start cursus Gooi-o-logie: Eerste onderwerp: Het ontstaan van het landschap. De ijstijden, zeespiegelstijging,
veengroei en het ontstaan van de Vecht. Landschap als
basis voor de menselijke occupatie. Mogelijke casestudies: Hilversum, Hoorneboegse heide, Aadjesberg,
Nieuwe Keverdijkse polder. Docent: Sander Koopman.
oktober
6
Open Dag TVE i.s.m. HK Baerne te Baarn met als
thema Indië tussen Vecht en Eem.
www.tussenvechteneem.nl
6
HK Huizen. Rondleiding over de Oude Begraafplaats

31
HK Baerne: Theaterspecial door Herman Pleij Avond
van de Baarnsche geschiedenis in
De Speeldoos, Rembrandtlaan 35, 3714 TA Baarn
november
14
NGV Gooiland: 20:00 u Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, 1411 EL Naarden: Afd. Ledenvergadering en
lezing door Wil Schackmann over De Landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. https://
ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/gooiland/
15
HK Laren, locatie: De Lindehoeve, Burgemeester Van
Nispenstraat 29, Laren. Lezing door Henk Michielse:
Van ‘heidens’ urnenveld tot Sint-Janskerkhof. Christelijke
opvattingen over dood en begraven (7e-17e eeuw). Aanvang: 20:00 uur.
21
Historisch Café Naarden, locatie: de Mess, Adr. Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting, aanvang 20.00 uur.
27
HHK Albertus Perk: Lezing Annette Koenders over de
invloed van het voormalige Nederlandsch Indië op
Hilversum. www.albertusperk.nl
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Tentoonstellingen
Historische Kring Baerne
Van 25 augustus tot 19 november de expositie Schilderachtig Baarn op zaterdagen 11.00-13.00 uur en woensdagen van 14.00-16.00 uur. In de Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a Baarn. www.historischekringbaerne.nl
Historische Kring Blaricum, Brinklaan 4A
Tot en met 22 september tekeningen en aquarellen van
de kunstenaar Klaas Fernhout
(28 augustus 1927 – 1 februari 2006). Do van 20.0022.00 uur en za van 14.00-16.00 uur.www.historischekringblaricum.nl.
Blaricumse Atelierdagen op 29 en 30 september.
Kunstenares Marja Ormeling toont haar schilderijen en
objecten. www.historischekringblaricum.nl
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, Naarden
Tot en met 28 oktober de tentoonstelling Het erfgoed
van Comenius, de geboorte van Tsjechoslowakije.
Vaste tentoonstelling ‘Vivat Comenius’, gewijd aan het
leven en werk van de beroemde Tsjechische geleerde Jan
Amos Comenius (1592-1670). www.comeniusmuseum.nl
Raadhuis Dudok Hilversum en Dudok Architectuur
Centrum, Dudokpark 1, Hilversum
Rondleiding door het interieur van het raadhuis en
tentoonstelling over het leven en werk van W.M. Dudok
(1884-1974). met na afloop torenbeklimming bij goed
weer. Do t/m zo om 13.30 uur. Aanmelden hiervoor is
niet nodig. www.dudokarchitectuurcentrum.nl.
Historische Kring Eemnes, Oudheidkamer Eemnes,
Raadhuislaan 2a
Tentoonstelling Eemnes en de Eerste Wereldoorlog. Elke
zaterdag van 14.00-16.00 uur.
www.historischekringeemnes.nl
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, Laren
Vernieuwde Atelier vanaf 25 augustus. Permanent
5 exposities over de geologische, paleontologische,
archeologische en landschappelijke facetten van het
Gooi. Wisseltentoonstelling Gevonden Voorwerpen.
Di-zo 13.00-16.30 uur. Elke derde zondag van de maand
is er een lezing van 14.00-15.00.
Huizer Museum, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Tentoonstelling Groen Gooi vanaf 15 juni t/m 30
september. Van 1 april t/m 31 oktober: dinsdag t/m
zaterdag van 11.00-17.00 uur.
Tentoonstelling 100 jaar Huizer Molen vanaf 13 oktober
2018 t/m 15 maart 2019. Van 1 november t/m 31 maart:
dinsdag t/m zaterdag van 13.30-7.00 uur.
HK Laren, De Lindenhoeve, Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren
Tentoonstelling Katholiek Laren. Geopend zaterdag van
14.00-16.00 uur en iedere derde donderdag van de
maand van 19.00-22.00 uur. www.historischekringlaren.nl.
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Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest
Historie en wisselexposities. Het gehele jaar op zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. Tot 31 oktober ook
geopend op dinsdag en woensdag van 13.30- 17.00 uur.
www.museumsoest.nl
Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, Bunschoten-Spakenburg
Van 12 juli tot en met 8 september 2018: tentoonstelling Jong gekleed, oud gedaan. Maandag 13.30-17.00 uur,
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur. www.museumspakenburg.nl
Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw-Loosdrechtsedijk
150, 1231 LC Loosdrecht: Tentoonstelling De porseleinfabriek boven water tot 28 oktober 2018
Het Nederlands Vestingmuseum Naarden, Westwal
straat 6
T/m 19 november tentoonstelling VOC op Sri Lanka,
forten in het land van olifanten en kaneel. Di t/m zondag
van 10.30-17.00 uur. www.vestingmuseum.nl
Stadswandelingen
Blaricum:
HK Blaricum organiseert op zaterdag 13 oktober 2018
een dorpswandeling o.l.v. een gids. Vertrek vanaf
‘Achter de Deel’, het onderkomen van de Kring aan de
Brinklaan 4a in Blaricum. De wandeling start om 14.30
uur. Aanmelden via info@hkblaricum.nl.
Hilversum:
HHK Hilversum organiseert op 9 september een fietstocht langs de Hilversumse monumentenlijst 2030.
Huizen:
HK Huizen organiseert iedere tweede zaterdag van de
maand wandeling door het authentieke dorp. Aanvang
14.00 uur bij het Huizer Museum Schoutenhuis, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Naarden:
Vereniging Vestingstad Naarden organiseert iedere derde zondag van de maand een stadswandeling in en om
de vesting. Aanvang 12.30 uur bij de Utrechtse Poort,
Ruysdaelplein.
Fietstochten
Fietsgilde ’t Gooi
Tot en met september wekelijks bijzondere fietstochten
door het Gooi. Er zijn dagtochten met als thema Archeologie van Vecht en Venen en Sporen uit het verleden.
Dagtochten starten om 10.00 uur, einde rond 15.30 uur,
circa 35 km. Middagtochten starten om 13.30 uur en
duren tot ongeveer 16.00 uur, circa 17 km. Inlichtingen:
www.fietsgilde.nl
Jan Siebenga
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