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De vader van mijn moeders vader
Mijn opa van moeders kant was Cornelis Adriaan Scheepens. Naar Indisch gebruik werd hij
Dee genoemd. Zijn vader was Antoine Hubert Jean Guillaume Philippe Scheepens. Hij
was getrouwd met Aline Clémence Christine Bezoet de Bie. We zullen hem in het vervolg
simpelweg Antoine noemen en wanneer er verwarring kan ontstaan AHJGP.

De vader van Antoine
De vader van Antoine (AHJGP), mijn betovergrootvader, was Majoor Cornelis Carolus
Philippus. Hij is 15 juni 1826 in Ieper (België) geboren als zoon van Joannes (1797 – 1854)
en Geertruida Wilhelmina Lieshout (1796 – 1878) uit een gezin van acht kinderen. Joannes
was Kapitein bij de Infanterie. Ik weet dat minstens twee van zijn broers ook bij het leger
waren. Van de ene broer, Wilhelmus Lodewicus Johannes, weet ik dat hij luitenant-kolonel
was bij de marechaussee, van de andere, Antonius Hubertus Wilhelmus, dat hij eerste
luitenant van het tweede regiment infanterie1. Ook de grootvader en overgrootvader van
Antoine waren bij het leger (sergeant majoor infanterie Compagnie Veteranen en lijfknecht van
luitenant kolonel van Muyden). Hiermee is de toon al gezet: de Scheepens zijn een geslacht
van soldaten.
Cornelis C. P. was Luitenant en later Majoor der Infanterie Oost Indisch Leger (KNIL) en Ridder
in de Militaire Willemsorde 4e klasse. Hij kreeg deze onderscheiding op 18 december 1852
voor zijn 'gedragingen bij de jongste krijgsverrigtingen in het Palembangsche in 1851/1852',
aldus een bericht in het Algemeen Handelsblad van 20 december. Deze krijgsverrichtingen
staan ook wel bekend als de 'Expedities naar de Palembangse Bovenlanden' waarbij de orde in
het residentschap Palembang (assistent-residentie Tebing-Tinggi) werd hersteld. Aan het begin
van 1852 zou de eigenlijke expeditie naar Ampat-Lawang plaatsvinden. Voor het begin van
1853 waren alle opstandelingen onderworpen
Hij trouwde in Soerabaja (Indonesië) op 3 januari 1863 met Johanna Hendrika Helmertina
Verburgh (geb. 31-10-1831). Beiden zijn in Den Haag overleden, Cornelis op 17 januari 1903
en Johanna op 21 maart 1910.
Cornelis C. P. wilde altijd een paar passen voor de anderen uitlopen. Zijn zoon Antoine wilde
hem dan bijhouden en zo werd het een hele renpartij.

1

Rotterdamsche courant 11-12-1860: Z. M. heeft goedgevonden, … ; den 1sten luit. A. H. W. Scheepens, van het
2de reg. inf., op non-activiteit te stellen, tot dat nader omtrent hem zal worden beschikt.
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Cornelis Carolus Philippus en Geertruida Wilhelmina hadden zover ik weet drie kinderen:
1. Cornelie Anne Gertude Marie, geboren op 17 augustus 1864 te Surakarta of Yokya,
(Indonesië) en overleden op 8 januari 1932 te Den Haag. Op 6 maart 1902 trouwt ze in
Den Haag met de dertien jaar oudere Johannes Christiaan Karel (Karel) Klinkenberg (14
januari 1852, Den Haag – 23 april 1924, Den Haag). De ouders van Cornelie waren bij
het huwelijk en woonden toen ook in Den Haag. Voor zover ik weet heeft Cornelie geen
kinderen.
Karel Klinkenberg is een vrij bekende Haagse kunstschilder. Hij studeerde van 1872 tot
1875 aan de Academie voor Beeldende Kunsten in zijn geboorteplaats Den Haag. Hij
was gespecialiseerd in het historische stadsgezichten, vaak zonovergoten en spiegelend
in het water van een gracht of binnenhaven. Hij is daarom ook wel bekend als de meester van het zonnige stadsgezicht. Werk van hem hangt onder andere in Amsterdam in
het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum en in Rotterdam in het Museum Boymansvan Beuningen. Klinkenberg won veel prijzen: gouden medailles in 1875 in Amsterdam
(van ‘Arti et Amicitiae’), in 1888 in München en in 1889 in Paris. In 1909 werd hij
officier in de orde van Orange Nassau.

2. Adrienne Maria Josephine Antoinette, geboren op 14 december 1866 te
Surakarta (Indonesië) en overleden op 51-jarige leeftijd op 6 oktober 1918 te Den
Haag. Op 4 mei 1893 trouwt ze in Den Haag met ingenieur Johan Hendrik Zeeman
uit Rotterdam, afkomstig uit een kapiteinsgeslacht2. Hij is geboren op 28 april 1863
in Rotterdam en is overleden op 7 juni 1943 in Zwitserland (in Veytaux aan het
meer van Genève vlak Montreux ?). Johan Hendrik is na de dood van Adrienne in
1928 hertrouwd met Maria Henriette van der Wens.
Voor zover ik weet hebben Adrienne en Johan twee dochters: Adrienne Anna
Agatha (geb. 1894) en Corry (geb. 1898). Beide dochters hebben ook weer
kinderen.
2

De grootvader van Johan Hendrik, die ook Johan Hendrik heette, voerde vanaf 1843 tot 1853 het commando op
de bark Jan Daniël en daarna op het fregat Doelwijk. Beide schepen behoorden toe aan de welbekende
Rotterdamse reder Willem Ruys J. Dzn. De vader van Johan Hendrik, Christiaan Frederik, was vanaf 1853
gezagvoerder op een schip. Later werd hij, vanaf 1869, scheepsexpert bij de Nederlandsche Vereeniging van
Assuradeuren (www.digibron.nl/search/detail/012de5553e95572ca44ac352/).
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3. Antoine Hubert Jean Guillaume Philippe, mijn overgrootvader. Antoine is op 16
januari 1867 in Solo (Surakarta, Indonesië) geboren en op 22 november 1938 in
Den Haag overleden. Verderop meer over hem.
Cornelis Carolus Philippus had vier broers en drie zusters:
1. Berendina Philippina Geertruida, geboren op 13 april 1823 in Utrecht.
2. Antonius Hubertus Wilhelmus, geboren op 08 mei 1824 in Utrecht en overleden 2
februari 1864 in dezelfde stad. Hij was militair (geen verder specificaties bekend).
3. Johannes Philippus, geboren in 1828 in Ieper. Hij is op 29 oktober 1868 in Putten
getrouwd met Helena Christina Verhaaff, de weduwe van Jacobus Johannes
Bieseman. Met het huwelijk worden twee kinderen van haar gewettigd. Helena is in
Nijmegen geboren op 18 september 1826 en ze is op 17 februari 1905 in dezelfde stad
overleden. Uit de trouwaktes blijkt dat dit paar drie dochters heeft.
4. Geertruida Wilhelmina Johanna, geboren in 1829 en overleden op 06 november
1876 in Den Bosch.
5. Antoinetta Josephina Berendina, geboren op 10 juli 183 in Utrecht.
6. Hubertus Gerardus Antonius is in 1834 geboren en al weer op 25 april 1838 in
Utrecht gestorven.
7. Wilhelmus Lodewicus Johannes , geboren in Utrecht op 16 september 1837 en
overleden op 9 mei 1914 in Nijmegen. Hij trouwde op 6 juli 1867 in Amboina met
Hubertha Cornelia Elzabina Roskott. Wilhelmus was luitenant-kolonel bij de
marechaussee. Ze hebben drie en misschien wel vijf kinderen. In 1881 was hij Kapitein
en wordt hem wegens ziekte een tweejarig verlof naar Europa verleend. In 1886 wordt
hij als Majoor overgeplaatst Linker half 1e bataljon te Willem I.

Antoine

Hubert

Jean

Guillaume

Philippe

Scheepens

p.5/21

Een van de zonen van Wilhelmus Lodewicus Johannes was Wilhelm Bernhard Johann
Antoon3 (zie Wikipedia). Hij is bekend van de Atjeh-oorlog waar hij voor zijn verrichtingen te Atjeh als divisiecommandant bij het Korps Marechaussee te voet in 1897 de
Militaire Willems-Orde vierde klasse en in 1902 de Eresabel toegekend is. In 1902 werd
hij ook als 1e luitenant belast met het bestuur van de afdeling Indrapoeri (?). Hij begon
als tweede luitenant en eindigde als luitenant-kolonel (overste) en werd in 1905 eervol
ontheven van zijn plaatsing bij het korps marechaussee te voet in Atjeh4.

Zie ook:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daalen.jpg
http://nl.scribd.com/doc/118108676/ATJEH-Zentgraft
http://www.atchin.nl/Atchin/Atjeh_wapens/Paginas/Rentjong.html
Overste Scheepens was de neef van mijn overgrootvader was mijn overgrootvaders
boezemvriend. Hij werd volgens mijn moeder vereerd door de lagere militairen.
Wanneer hij vanuit zijn bestuurlijke taak recht moest spreken, gaf hij de onschuldigen
bij een geschil altijd vrijspraak, ook als de aangeklaagden lager in rang was. En dat was
toen niet gebruikelijk.
Enkele gebeurtenissen uit het militaire leven van overste Scheepens:

3

Een broer van WBJA Scheepens, Johannes Nicolaas Antonius Cornelis, was Kapitein Paardenarts 1e klas in het
Oost Indische Leger. Het oorlogsmuseum te Delft heeft een groepsportret van de staf Etappen-Inspectie / Serie:
Hoofdkwartier Veldleger uit de Mobilisatie in 1914 waar hij als derde van links op staat.

4

De zoon van WBJA Scheepens, Willem Jan, was ook als KNIL-officier op Sumatra actief. Tijdens de oorlog had hij
het commando over het Korps Insulinde en voerde landingsacties uit op Sumatra om vijandige Japanse troepen te
traceren. Leden van het Korps Insulinde gingen vanuit Ceylon met een duikboot naar Sumatra. Daar verzamelden
ze informatie en leggen contact met de lokale bevolking. Willem Jan is als commandant bij het Depot Speciale
Troepen opgevolgd door de beruchte en omstreden luitenant (later kapitein) Raymond Westerling. In 1946 werd
Willem Jan ingedeeld bij de STAF 1e batt. Infanterie te Batavia en in 1948 is hij overgegaan naar het vijfde
bewakingsbatt. te Samarang, waar hij in 1949 door een sluipschutter werd doodgeschoten te Pati.
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zaterdag 23 mei 1896 Kota Radja: bij de inname van Boekit Ke Soemba is Scheepens licht
gewond.
zondag 24 mei 1896 Inname en bezetting Lampisang (= Boekit Ke Soemba ??); 1e luitenant
Scheepens gewond.
maandag 4 augustus 1902 Belast met bestuur van Indrapoeri de 1e luitenant der infanterie, geplaatst
bij het corps marechaussee, Scheepens
vrijdag 2 oktober 1903 Met eresabel begiftigd. De sabel is momenteel nog in Bronbeek te zien.

maandag 1 februari 1904 Voorgenomen verlof naar Europa
woensdag 25 januari 1905 Eervol ontheven bij zijn plaatsing Corps marechaussee te voet in Atjeh
zaterdag 11 maart 1905 aanvraag jaar verlof
maandag 28 oktober 1907 Kapitein Scheepens overviel in het gebergte in de XXII Moekims aan de
overzijde der waterscheiding de schuilplaats van de leiders en de
uitgewekenen die zich aan de overal op het huis van radaj Itam in Peukan
Bada schuldig maakten. Neergelegd zijn drie mannen, waaronder twee
bekende tengkoes; gearresteerd drie mannen en acht vrouwen; buit: een
achterlaadkarabijn.
vrijdag 10 juli 1908 Geplaatst bij het korps marechaussee te voet in Atjeh en gevoerd á la
suite van zijn wapen, de kapitein bij het 3de bataljon W.B.J.A. Scheepens
zondag 12 oktober 1913 Steek met rentjong.
vrijdag 17 oktober 1913 Overleden.

W.B.J.A. Scheepens is door een steek met een rentjong (dolk) tijdens een moesapat
(Atjehsche landraad) vermoord. Bij de moord werden ook de cipier en de djaksa zwaar
gewond. Het voorval wordt als volgt beschreven in het boek 'Atjeh' (door journalist H.C.
Zentgraaff):
Dien dag, 10 October (1913), kwam hij eerst tegen den middag thuis en moest nog even naar de moesapat (Atjehsche landraad) voor de
behandeling eener onaangename zaak. Een Atjeher, gewoon kampongman, had den zoon van den oeleebalang van Titeue geslagen,
omdat deze zich aan zijn eigendom of aan zijn vrouw had vergrepen. In de oogen van Atjehsche hoofden had die kampongman dit maar
moeten accepteeren; zij waren de oude heeren des lands, wien tegenover den kleinen man ongeveer alles was geoorloofd, en deze was
zeer schuldig als-ie de handen uitstak naar den zoon van z'n oeleebalang. Ons recht stond daar heel anders tegenover, en in het
kruisingspunt van beide rechtsopvattingen stond Scheepens, voorzitter van de moesapat. Hij begreep dit en zei, toen hij naar de
moesapat ging, tot z'n vrouw: „Dit muisje zal wel een staartje hebben". het had dit ook …
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Op de zitting eischte de oeleebalang (lid van de moesapat) een zware straf voor den man die z'n zoon had geslagen, doch Scheepens
wees hem er op dat de tijd van zulk recht voorbij was; ,,drie maanden krakal is meer dan voldoende".„ltoe saja tida tarima", riep de
oeleebalang, woedend omdat zijn afrekening dreigde te mislukken, doch Scheepens maakte er een eind aan met de woorden: ,,Het blijft
drie maanden; abis!" Plotseling greep de oeleebalang zijn rentjong en stak hem Scheepens in de zijde. Een moment van algemeene
ontsteltenis; toen stortten een paar Atjehsche oppassers zich met hun klewangs op den oeleebalang en sloegen hem neer. Het zou
moeilijk vallen, sterker bewijs te leveren voor Scheepens' populariteit dan dit: Atjehers die hun eigen hoofd doodden in woede over zijn
aanval op een blanke: een Kaphé. Scheepens, zwaar gewond, verloor zelfs in dat moment zijn rustige beheerschtheid niet; hij heeft nog
getracht de oppassers tot bedaren te brengen, doch ze waren zóó door het dolle heen dat ze op den oeleebalang bleven houwen.
Scheepens wist dat een steek met een rentjong in den buik vrijwel altijd doodelijk verllep, doch met het oog op de omstandigheden
waarin zijn vrouw verkeerde deed hij alsof er niets bijzonders was voorgevallen, om haar niet ongerust te maken. Met de hand op de
wonde — buikwonden hebben meestal inwendige bloeding tengevolge — wandelde hij rustig naar huis. Er was slechts weinig bloed te
zien, en hij zei tot z'n vrouw : ,,'t Is niets . . . een onbeduidend schrammetje, en we drinken een glas champagne op den goeden
afloop".

Zeven dagen later overleed overste W.B.J.A. Scheepens aan zijn verwondingen5. De kist
met het lichaam van Scheepens werd in de speciale zwarte lijkwagon per rails van Sigli
naar Kota Radja gereden en daar werd hij met groot militair eerbetoon op de militaire
erebegraafplaats Peutjoet te Kota Radja begraven. Zijn collega’s zamelden geld in om
een groot praalgraf te laten vervaardigen en tot de Tweede Wereldoorlog stond dit
borstbeeld van Scheepens met statige snor op zijn sokkel6. Volgens overlevering zouden
de Japanners alle metalen beelden van de erebegraafplaats hebben omgesmolten.
W.B.J.A. Scheepens zei eens over Peutjoet: “de gedachte hier eens te rusten, te midden
van oude kameraden met wie ik lief en leed heb gedeeld, ontneemt mij de angst voor
de dood.” Op de begraafplaats is een straat naar hem genoemd, en in Malang een
steeg en een militair kampement.
Ze [de officieren] hadden velen zich vertrouwd gemaakt met Peutjoet, dat na een dier ouderwetsche Zaterdagavondfuiven in de soos,
waar [WBJA] Scheepens, die soms wat stotterde, de hoofdrol speelde in dat vermaarde blijspel: „De zwijgende kastelein", en alleen
behoefde te acteeren als alle tafeltjes werden omgesmeten dat ook na die fuifnachten 's morgens altijd een stuk of wat officieren nog
even een bezoek aan Peutjoet brachten, waar ze naar steenen en zerken gingen om bepaalde namen te lezen en even te mijmeren. Als
ze op een der paadjes een sobat ontmoetten waren ze een beetje verlegen voor elkaar, en zeien, verontschuldigend: dat ze maar even
een endje waren opgeloopen en op Peutjoet terecht waren gekomen, waar het 's morgens zoo lekker frisch was.

5

6

Henk gaf hierop nog de volgende aanvulling: “Toen Willem Scheepens met de steekwond in zijn buik thuis was
gekomen is de chirurg (uit Kota Radja) met de oude gammele Atjeh stoomtram naar hem toe gekomen (de
veiligheidsklep van de stoomketel van de tram was verzwaard, zodat de stoomdruk hoger werd en de machinist
zat vast gebonden op zijn stoel zodat hij er niet uit geslingerd kon worden). Bij de operatie bleken geen vitale
organen beschadigd, maar Scheepens ging wel dood aan buikvliesontsteking.
Met monument voor overste Scheepens is in 1915 gemaakt door Toon Dupuis, beeldhouwer van Belgische afkomst
en ook docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag.
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Overste Scheepens komt ook in “Het Land van Herkomst” voor (de namen van de
officieren die worden genoemd komen overeen met de straatnamen van de
begraafplaats):

De erebegraafplaats is na de oorlog verwoest, daarna hersteld, door de tsunami compleet
weggespoeld en nu weer voor een tweede keer helemaal hersteld.
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Antoine zelf
Mijn overgrootvader Antoine Hubert Jean Guillaume Philippe Scheepens is op 16 januari
1867 in Surakarta (Solo) op Midden-Java geboren. Op 16 november 1895 trouwt hij Aline
Clémence Christine (Loulou) Bezoet de Bie7 te Buitenzorg. Loulou is geboren in Batavia,
op 25 februari 1876 en was dus 19 toen ze trouwde. Ze is Indisch (volgens mijn moeder) of
heeft een Portugees uiterlijk (volgens tante Marijke), en is de dochter van Adriaan Bezoet de
Bie8 (24 juni 1851, Rotterdam – 27 september 1883, Batavia) en Aline Clémence Christine
Bédier de Prairie (18 november 1854, Batavia – 19 februari 1906, Batavia)9.

7

De zus van Loulou Bezoet de Bie, Adriana, is ook met een Scheepens getrouwd: Johannes Nicolaas Antonius
Cornelis, een broer van Wilhelm Bernard Johannes Antoon (die met het eresabel). En ook deze Scheepens is KNILofficier: Kapitein Paardenarts. Loulou is een kleindochter van Jan Pieter Bezoet de Bie. Een andere kleindochter
van deze man (Maria Suzanna Francisca Bezoet de Bie) is getrouwd met Mari Eli Schröder, een neefje van de
moeder van mijn vader.

8

Van mijn moeder hoorde ik dat Adriaan onder de paardentram was gelopen toen hij de krant aan het lezen was.
Daarna is Loulou Bédier de Prairie als weduwe hertrouwd in 1890 met K. A. Schneider. Uit dit huwelijk komt in
1892 een zoon.

9

Ik weet van oom Henk dat de Bédier de Prairie's van Reunion afkomstig zijn. De moeder van de schrijver Eddy Du
Perron is ook een Bédier de Prairie (Marie Mina Madeline). Vestdijk sprak over Du Perrons moeder, van haar ‘in
oog en oor springende Indische afkomst’. In 'Het land van herkomst' wordt een creools uiterlijk en een afkomst
van Reunion vermeld maar een Indische afkomst tegengesproken. Waarschijnlijk zijn Loulou en Marie familie want
een zoon van Marie uit haar eerste huwelijk is getrouwd met de dochter van Anne Maria Henriëtte Louise Halewijn
en WBJA Scheepens is getrouwd met een Halewijn. Hoe het ook zij, er moet ergens in mijn stamboom Aziatisch
bloed zitten omdat ik (vroeger) op mijn hurken kon zitten met de hielen op de grond. Dit schijnt te wijzen op een
typische Aziatische lichaamsbouw waarbij het zwaartepunt verschoven is. En Simon had vlak na zijn geboorte
donkere plekken op zijn rug die volgens de zuster op Indisch bloed zouden wijzen. Naschrift: Du Perron is
inderdaad familie: zijn grootvader (Achille) is de jongere broer van de grootvader van Loulou (Louis Charles Martin
Marie). En tante Marijke merkt op dat Loulou's uiterlijk niet Indisch maar Portugees is (de Bédier de Prairie's zijn
op drift geraakte Hugenoten). Vooral haar neus is erg Portugees.
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Net als zijn vader en grootvader was Antoine officier bij het KNIL. Op 17 maart 1894 wordt
Antoine als tweede luitenant kwartiermeester geplaatst in Batavia bij het tiende bataljon
Augustus 1896 wordt hij, nog steeds als tweede luitenant kwartiermeester (van de artillerie en
cavalerie) naar het garnizoen te Buitenzorg overgeplaatst. Hij wordt daar ook weer kwartiermeester. In november 1900 wordt een overplaatsing van Batavia naar Willem I ingetrokken en
wordt Antoine een tweejarig verlof naar Europa verleend wegens ziekte. In augustus 1902 is
hij in Nederland en wordt zijn verlof door de Minister van Koloniën verlengd met zes maanden.
Het adresboek van Sumatra's Westkust uit 1905 vermeldt hem als 1e Luitenant Kwartiermeester te Padang. In 1906 wordt hij geplaatst als administrateur van het militaire hospitaal te
Padang in de rang van Kapitein Kwartiermeester. Eerder zat hij als 2e Luitenant kwartiermeester in Palembang, de hoofdstad van Zuid-Sumatra, een van de oudste steden van
Indonesië en eens de hoofdstad van een groot maritiem wereldrijk.

In 1919 zitten Antoine en zijn vrouw zonder beroep in Den Haag. Waarschijnlijk is hij met zijn
vijftigste met pensioen gegaan. Antoine overleed op 22 november 1938 in Den Haag op 71jarige leeftijd als oud-overste en oud-luitenant-kolonel-titulair.
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Een zegelring van Antoine is nog steeds in bezit van oom
Henk (de broer van mijn moeder). Op het zegel zijn drie
sterren te zien. Oom Henk heeft er een familiewapen van
laten maken.

Kinderen van Antoine
A. H. J. G. P. Scheepens en A. C. C. Bezoet de Bie krijgen drie kinderen:
1. Aline Jeane Antoinette (Zus)
2. Cornelis Adriaan (Dee10)
3. Henriëtte Adriënne (Noes)

Aline Jeane Antoinette
Aline Jeane Antoinette (Zus) is geboren op 24 januari 1897 te Buitenzorg (Batavia, Indonesië) en overleed op 10 mei 1982 op de Pinksterbloemplein 10 in Den Haag. Ze is op 19 december 1919 in Den Haag getrouwd met Frederik Jan Christiaan (Frits) Beek, de zoon van
Abraham Beek (directeur ener naamloos vennootschap) en Froukje van der Moer. Abraham en
Froukje waren al weer gescheiden toen Frits trouwde. Frits is op 1 februari 1893 in
Leeuwarden geboren en op 6 februari 1990 in Den Haag overleden.
Volgens de trouwakte was Frits arts. Toen ze
zich in 1918 verloofden was Frits theoretisch
arts in Amsterdam (Keizersgracht 425). Zus
woonde toen in Den Haag (Schuytstraat 76).
Daarna hebben ze een tijd op Sumatra gewoond (van twee kinderen weet ik dat die
daar geboren zijn).

10

Dee is afgeleid van 'Adé', wat 'de jongste' in het Maleis betekent. Dee is dus de benjamin van het gezin, dat was
hij in ieder geval 10 jaar totdat Noes geboren werd.
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Frits vertrok naar Indië voor een verblijf van drie jaar als ondernemingsarts op het eiland
Singkep (Sin Kep), het grootste eiland van het Lingga-archipel ten noorden van Sumatra.

In 1924 werd hij leider van een ondernemingshospitaal van de cultuurmaatschappij H.V.A. In
Oost-Sumatra. Hij was daar de enige arts en moest direct toen hij daar begon al een been
amputeren. In het Tijdschrift voor Geneeskunst van Ned. Indië publiceerde hij een

artikel over

een vorm van tropische spruw (simeloengoenziekte).
In 1935 keerde Frits en zijn gezin terug naar Nederland en was daar tot zijn pensioen in Den
Haag werkzaam als medisch adviseur van de Raad van Arbeid en later als controlerend arts
van het G.A.K. In de oorlog heeft hij enige tijd in concentratiekamp Amersfoort gevangen
gezeten (Bron: beschrijving van Frits' levensloop ter gelegenheid van zijn 60-jarig huwelijk
december 1979, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en geschreven
door zijn zoon? F. A. Beek).
Zus en Frits hebben drie kinderen die alle drie op Sumatra zijn geboren en de oudste is er ook
als kind al gestorven:
1. Alina Frouke (Nini) (18 mei 1921 – 27 december 1933, Medan). Nini zat in Medan op
een internaat waarvan het hoofd de orde handhaafde door de kinderen belachelijk te
maken. De is in Medan aan de mazelen (volgens mijn moeder) of hersenvliesontsteking
(volgens tante Marijke) overleden. Na het overlijden van Nini heeft het gezin nooit meer
kerst gevierd.
2. Frits A. (5 september 1922, Pwan Sin Kep, Sumatra). Studie in Leiden, bevorderd tot
arts in 1949, later radioloog ???
3. Loulou (20 juli 1925, Tidjowan, Sumatra).
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Cornelis Adriaan (Dee)
Cornelis Adriaan (Dee) is geboren op 7 september 1898 te Bogor (Buitenzorg, Indonesië) en
overleed op 1 januari 1987 in een verpleeghuis in Haarlem. Dee is op 25 september 1923
verloofd en op 11 oktober 1924 in Bandoeng getrouwd11 met Johanna Woutera (Hanna) ten
Oever, dochter van Hendrik ten Oever (22 april 1878, Zwolle – 22 juli 1957, Zeist) en
Johanna Petronella van Lingen (01 december 1880, Drachten – 2 juli 1972, Eindhoven)12.

11 Ondertrouw 20 september 1924 Semarang/Bandoeng. Voor ze getrouwd waren, hebben Dee en Hanna met de
boot een excursie op Lombok gemaakt. Antoine was mee om te chaperonneren. Één keer lag 's nachts het
maanlicht als een dikke witte laag op de bladeren van de bomen.
12 Johanna Petronella is de dochter van dominee Wouterus van Lingen en is later hertrouwd met Isidoor Kosman.
Wouterus (12 februari 1849, Wadenoijen – 16 januari 1932, Bennekom), dominee en de aanstichter van de
oecumenische diensten in Indië, is de broer van mijn overgrootmoeder Anna Cornelia Adriana van Lingen (de
moeder van mijn vaders vader). Wouterus is getrouwd met Johanna van Rhijn (18 december 1850, Katwijk a/d
Rijn – 22 mei 1923, Den Haag), de dochter van Joannes van Rhijn, geboren te Hazerswoude 25 januari 1827,
eigenaar van de korenmolen De Geregtigheid te Katwijk a.d. Rijn.
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Dee heeft in Delft scheikunde gestudeerd (scheikundig
ingenieur) en deed in 1923 zijn kandidaatsexamen. Dee heeft
zijn hele werkzame leven gewerkt als leraar Scheikunde in
Indië, op middelbare scholen in 'grote' steden zoals
Samarang, Batavia (1930-33), Bandoeng (1933-34) en
Malang (1928-30, 1934 en 1941-42). Per 1 juli 1925 was Dee
leraar in Semarang. In 1928 werd hij benoemd tot leraar aan
de HBS en AMS te Malang. In 1942 werden alle ambtenaren
geïnterneerd in een kamp in Soerabaja.

In 1941 was hij van plan om lid te worden van de Indische chemische vereniging. Hij was toen
leraar aan het Gouvernements Lyceum te Malang.

Hij was daarnaast ook lid van een loge van de Vrijmetselarij. Hij was al in Indië lid geworden,
toen hij in Bandoeng woonde. Die Indische loge was van vóór 1900. De kinderen vonden het
toen zo gek dat hij als ober verkleed naar de loge toeging (had een rokkostuum op maat laten
maken)13.

13 Later liep hij vanwege zijn moeilijke figuur ook in maatpak. Hij droeg vaak (altijd?) een vlinderdasje.
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Tijdens de Japanse bezetting was een lidmaatschap van een loge gevaarlijk. Daarom waren de
geheime kaarten verwerkt in een patroon van een jurk en het lidmaatschapsbewijs verstopt in
een knuffel van de tweeling.
In Nederland was hij eerst lid van een loge in Den Haag en daarna van Vrijmetselaarsloge Vicit
Vim Virtus onder het Groot-Oosten der Nederlanden te Haarlem. Dee was in bezit van een
Meestersdiploma dat na zijn overlijden reglementair geretourneerd is aan de Loge
(http://www.noord-hollandsarchief.nl).
De hobby's van Dee waren bridge, tennis en fotograferen. Hij heeft ook eens de eerste prijs
voor snelwandelen (door de duinen) gewonnen.
Tijdens hun verlof in 1931-32 verbleef Dee en
zijn gezin in het Haarlemmerhout (Haarlem)
en in Den Haag. Op 25 mei 1932 vertrokken
Dee en kind14 (Sonja, Henk was ook mee,
maar kinderen onder de twee jaar telden niet
mee; op de terugreis was Henk weliswaar 3,
maar het gezin had een retour geboekt.) met
een passagiersschip (Dubbelschroef
mailmotorschip Dempo) vanuit Rotterdam
naar Ned. Indië.
Het volgend verlof zou in 1939 zijn maar werd
vanwege de geboorte van de tweeling
(Marijke en Aline) uitgesteld en ging door het
uitbreken van de oorlog niet meer door. Er
waren voor het uitgestelde verlof in 1939 al
plaatsen op de 'Oranje' besproken die begin
mei 1939 zou vertrekken.
Tijdens de oorlog zaten alle leden van het gezin in een Jappenkamp. Hanna en
dochters Sonja, Hanneke, Marijke en Aline zaten in een vrouwenkamp en Dee
in een mannenkamp. Henk heeft tot zijn 16e jaar bij zijn moeder en zusjes in
kampen gezeten en alleen van januari 1945 tot augustus 1945 in kamp 7
moeten zitten. Kamp 7 werd bevolkt door zieke mannen uit het Militair
Hospitaal uit Bandung en jongens uit vrouwenkampen in de buurt van
14 Hier slaat 'kind' op Sonja (zes jaar). Henk was ook mee, maar was op de heenreis te jong om meegerekend te
worden (kinderen onder de twee telden niet mee). Henk lag nog in een soort grote mand. Op de terugweg was
Henk weliswaar al drie, maar het gezin had een retour geboekt zodat Henk toen ook niet meetelde.
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Ambarawa. Hanna overleed in Indië vlak na de kampperiode in 1945, nog in het kamp
(Ambarawa, kamp 6) op 40-jarige leeftijd aan een erfelijke darmziekte. Ze ligt begraven op
het Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang, vak V-I, nr 137.
Vlak na de oorlog hebben Dee en de kinderen ingewoond bij de moeder van Hanna, mevrouw
Kosman – Van Lingen in Den Haag (Ieplaan 108)15. In 1948 trouwde Dee de dag voor kerst in
Den Haag met de weduwe Nelly Boon (geb. 08 september 1899, Den Helder). Sinds die tijd
woonde Dee met zijn kinderen en Bob Wagner, de zoon van Nelly uit haar eerste huwelijk, in
de Tuinfluiterlaan 3A, in het huis van zijn tweede vrouw. De eerste man van Nelly was Herman
Frans Wagner, die op 5 juli 1943 in Chungkai (Thailand) overleden is als Sergeant van het
Koninklijk Nederlands-Indisch leger en lid van het Indisch verzet
(http://www.erelijst.nl/herman-frans--wagner ???).

Nelly overleed 5 juni 1960 in Den Haag, nog steeds op de Tuinfluiterlaan 3A, op 60-jarige
leeftijd. Na Den Haag is Dee naar een oudenvandagentehuis in Bilthoven gegaan. In de naam
kwam 'Groot-Oosten' voor, dus het tehuis zal wel op de vrijmetselarij gestoeld zijn.
In 1974 is Dee nog een derde keer getrouwd met L. Poort en is toen in Haarlem gaan wonen.
Dee verbleef de laatste jaren van zijn leven zwaar dement in een verpleeghuis in Zandvoort en
overleed 1 januari 1987. In het laatste jaar was hij erg somber geworden. Hij wilde niet meer
leven en at steeds minder, wat heel bijzonder was want Dee at graag en veel. Met kerst 1986
monterde hij echter helemaal op liet het zich bij de kerstmaaltijd goed smaken. Hij had even
tevoren namelijk een heldere droom gehad waarin een stem aankondigde dat hij het nieuwe
jaar (1987) niet meer hoefde mee te maken. Hij stierf de nacht van nieuwjaar in zijn bed.

15 Bij ons in de huiskamer staat nog een houten hutkoffer met het adres Ieplaan 108 erop geschilderd.
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Dee en Hanna hebben vier dochters en één zoon:
1. Sonja Aline Johanna, geboren op 1 augustus 1925 te Magelang. Sonja is op 4 juli
1951 in Den Haag getrouwd met Henri van der Straaten (14 mei 1922, Amsterdam –
16 juni 2006, Emst/Apeldoorn). Henri was net als Dee leraar scheikunde aan het
middelbare onderwijs en had een veelgebruikt scheikundeboek geschreven. Eerst
samen met Bockhorst en later alleen. Henri was zó lang lid van de PvdA dat hij een
medaille ervoor heeft gekregen. Sonja was vlak na de oorlog invaljuf in Amsterdam, in
de zeventiger jaren actief bij de Rode Vrouwen en de Vrouwenbond. Ze heeft nog in de
tachtiger jaren in Epe voor de PvdA in de raad gezeten en was in Apeldoorn docent
Humanistisch Vormgevings Onderwijs.
2. Hendrik Antoine (Henk), geboren op 1 december 1928 te Malang. Henk is op 19
november 1960 getrouwd met Albertine Phoebe Hitzera (Tineke) van Oldenburg
(27 april 1937, Poerwaredjo). Henk is eerst arts bij de mariene en daarna internist in
Den Bosch.
3. Johanna Elsa (Hanneke), geboren op 4 juli 1934 te Batavia. Hanneke is op 23 januari
1960 getrouwd met P. E. Viotta (Bob) de Bruin (overleden). Bob deed iets met
marketing voor Philips en was wethouder (?) in het college van Heeze. Hanneke had
aan de zevende faculteit gestudeerd. Later is ze, in 1994, aan de Technische
Universiteit Eindhoven gepromoveerd op het proefschrift: 'Het loopbaanverloop van
jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs'. Hanneke was meen ik voor de VVD actief in
de landelijke politiek.
4. Marijke Yvonne, geboren als helft van een tweeling op 17 september 1937 te Malang.
Ze is, ik geloof ook in 1960, getrouwd met Peter Claus (overleden). Marijke heeft de
school voor lichamelijke opvoeding en veel later de kunstacademie (Leuven ?) gevolgd
en is op beide terreinen lang actief geweest. Ze is momenteel geloof ik helemaal met
pensioen. Peter was eerst als scheikundig ingenieur bij de AKZO in Delfzijl werkzaam,
maar werkte later in Brussel eerst bij de Association of Plastics Manufacturers in Europe
(APME) en daarna als secretaris generaal bij Technical Association of the European
Natural Gas Industry (MARCOGAZ) (Eurogas ?), de (lobby-)organisatie van de Europese
gasindustrie.
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5. Aline Clémence Christine, de andere helft van de tweeling is dus ook op 17
september 1937 te Malang geboren. Ze is getrouwd met Jan Waller (overleden). Jan
werkte als scheikundig ingenieur bij Shell en was geloof ik betrokken bij het oprichten
van raffinaderijen in Curaçao, Soedan en meer van die verre oorden. Ze zijn weer naar
Nederland teruggekeerd toen de kinderen naar de middelbare school moesten (???). Ze
gingen in Scheveningen wonen. Aline heeft toen als diëtiste in Den Haag praktijk
gehouden en is daar nog steeds bezig met het inrichten van tentoonstellingen voor
museum Beelden aan Zee.
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Henriëtte Adriënne (Noes)
Henriëtte Adriënne (Noes) is de jongste van het stel. Ze geboren op 19 april 1908 te
Magelang en overleed op 22 mei 1995 in Den Haag. Noes is op 27 mei 1932 in Den Haag
(?) getrouwd met Frans Paul Willem van Nouhuys (Ventie), zoon van Georg August en
Marie Mendes Da Costa. Hij is op 16 mei 1905 in Tandjong Pinang, Riouw (Indonesië,
even ten zuiden van Maleisië) geboren en 17 juni 1993 te Gendringen (ten zuiden van
Doetinchem) overleden.

Tijdens een receptie te Hollandia; 1e v.l. mevrouw T.

Opening van de nieuwe haven van Jachtclub

Tarenskeen, 2e v.r. F.P.W. van Nouhuys, 1e v.r. minister

Hollandia te Hollandia. De initiatiefneemster mw.

W.J.A. Kernkamp

P.Ch. Makkes-de Kok wordt door de vice-voorzitter
van de club dhr. F.W. van Nouhuys bedankt.

Noes heeft MO Nederlands gehaald maar daar nooit wat mee gedaan. Wel heeft ze na de
oorlog in Den Haag als secretaresse gewerkt. Ventie was meester in de rechten en had
ook in Utrecht indologie gestudeerd.
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Hij ontving als Assistent-resident voor Zuid-Kedoe (als niet-militair!) op 7 januari 1950 de
Willemsorde (Ridder der 4de klasse der Militaire Willems-Orde) vanwege zijn manmoedige
verdediging van een kazerne te Poerworedjo (Midden-Java) een jaar daarvoor. Het
nieuwsweblog Indisch4ever meldt hierover bij de rubriek Moedig, Stilgezwegen & Onbesproken
het volgende:
In de nacht van 16 op 17 januari 1949 werd de politiekazerne te Poerworedjo aangevallen door een bende van 100 gewapende rondtrekkende
Javanen. Op de moment waren slechts acht politieagenten ter bewaking van de kazerne aanwezig. Door automatisch vuur van de plunderaars
werden de twee leidinggevende politie Inspecteurs dodelijk verwond. Omstreeks 1 uur ‘s nachts kreeg van Nouhuys het bericht dat er geen
leidinggevende was. Nouhuys heeft daarna direct met slechts enkel een chauffeur zich naar de politiekazerne gereden en is door de vijandelijke
menigte en bestookt door vijandelijk geweervuur de kazerne binnengereden om de leiding van de verdediging op zich te kunnen nemen. Vervolgens
door zijn leiding en raad hebben de overige paar politieagenten zich staande weten te houden tegenover een overmacht van plunderaars die hen
constant bestookte met militaire wapens. Hierop met zeer beperkte munitie stand weten te houden totdat rond half vier ‘s morgens KNIL-troepen ter
ondersteuning kwamen toegesneld. Hierop vluchtte de bende plunderaars. Door Nouhuys leiding en invloed op zijn medestrijders weigerde zij zich
over te geven aan de vijand en wisten zij de moed erin te houden om elke stormaanval van de plunderaars af te weren en de kazerne te
behouden.

Tijdens de overval op de kazerne werd hij in zijn arm geschoten. Mijn moeder vertelde dat hij
daar vrij luchtig over deed als er naar werd geïnformeerd: “Ja, ik was doorgereden toen er
geschoten werd”, en daarmee was de kous ook af.
Na zijn verblijf op Midden-Java was Ventie resident voor Geelvinkbaai (Ned. Nieuw-Guinea) ???
en later administrateur bij het ministerie van Buitenlandse zaken in Den Haag. Als resident
schijnt hij stiekem brieven open te hebben gemaakt, zoals uit dit fragment uit een
commissierapport blijkt:
De residenten J. van Bodegom, mr. F. R. J. Eibrink Jansen en mr. F. P. W. van Nouhuys (thans gepensioneerd) hebben, zoals uit hoofdstuk IV
blijkt, kennis gedragen van de onrechtmatige opening van brieven en zij hebben daartoe ook in enige mate hun medewerking verleend. Zoals uit de
hierboven gegeven beschouwingen duidelijk zal zijn, kon de commissie uiteraard deze handelingen bezwaarlijk goedkeuren. De commissie achtte
het echter juist hieraan toe te voegen de naar haar mening ten aanzien van deze bestuursambtenaren geldende verzachtende omstandigheden. De
onrechtmatige handelingen, die zich in Biak en Sorong hebben afgespeeld, waren uitsluitend gericht tegen personen, waarvan door de residenten de
subversiviteit op goede gronden mocht worden aangenomen, terwijl zij deze subversiviteit een reëel gevaar voor het land achtten. Zij meenden in 's
lands belang te handelen door hun toestemming aan dit onrechtmatig openen te geven. De commissie zegt te willen aannemen, dat dit inderdaad
hun enige en uit hun oogpunt bezien belangrijke drijfveer is geweest. Hiernaast is dan tevens komen vast te staan, dat op de residenten een
krachtige aandrang is uitgeoefend door het parket. Bezoeken van de advocaat-generaal, waarbij te kennen zou zijn gegeven, dat het passeren van
de landrechter de instemming zou hebben van de Gouverneur, de procureur-generaal en de president van het Hof van Justitie, en door de
procureur-generaal persoonlijk getekende brieven hebben ongetwijfeld een grote rol gespeeld. In dit verband meende de commissie in haar rapport
uiting te moeten geven aan een door haar in Nederlands Nieuw-Guinea in het algemeen opgedane indruk, dat in dit gebiedsdeel wel van een
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zekere inflatie van titulatuur, ook bij de rechterlijke macht, kan worden gesproken. Bij een rechterlijke macht, die, ongeacht de griffier en
plaatsvervangende leden, in totaal voor staande en zittende magistratuur tezamen slechts uit 10 personen bestaat, doen titels als procureurgeneraal en advocaat-generaal wel zwaar aan. Het schijnt wel, aldus de commissie, alsof de Overheid deze functionarissen daardoor een zekere
compensatie heeft willen bieden voor de armoedige behuizing, waarin zij hun werkzaamheden moeten uitoefenen (zie foto's bijlage 5 B t/m F). De
commissie heeft de gedachte niet van zich kunnen afzetten, dat het mogelijk is, dat de residenten, als zij door een substituut-officier in stede van
door een advocaat-generaal zouden zijn bezocht, niet zo spoedig voor diens overredingskracht zouden zijn gezwicht. Ten aanzien van mr. Eibrink
Jansen geldt dan nog, dat hij een reeds bestaande toestand heeft voortgezet, terwijl voor alle drie residenten geldt, dat de onrechtmatige toestand
bij hen slechts kort heeft bestaan en in januari 1957 reeds is beëindigd. Tot het doen van bepaalde suggesties vindt de commissie dan ook geen
aanleiding.

Noes en Ventie hebben drie kinderen:
1. Aline M. J. (9 augustus 1933, ***). Aline was advocate. Ik weet verder alleen dat ze
een huis vol Jan Sluijters had nabij Etten (Achterhoek) met een grote parkachtige tuin.
2. G. A. P. (Peter) (17 maart 1936, ***). Peter is een werktuigkundig ingenieur uit Delft.
Hij heeft een dochter die advocate is en woont ergens in de Randstad met zijn vrouw
Marijke.
3. F. P. R. (Rob) (26 september 1940). Rob was ambassadeur in Japan in de periode
1995-2000. Ik zag op internet dat hij in 2003 en 2005 ambassadeur was in Boedapest.
Rob is al weer een tijd gepensioneerd en woont nu met zijn Renate in Den Haag. Hun
drie kinderen zijn de deur uit.

