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MILITARIA IN HET VOORMALIG
NEDERLANDS OOST-INDIË

Velen van onze lezers zullen zich afvragen of een derde aflevering over
Militaria die hierbij geboden wordt, niet te veel van het goede is. Bij de
redactie was om de zelfde reden een punt van overweging of aan verzoeken
van diverse leden aandacht te besteden aan het onderzoek naar militairen
in onze voormalige koloniën, gevolg zou moeten worden gegeven, te meer
daar, ten eerste de belangstelling daarvoor misschien gering is, ten tweede
niet voldoende copie verkregen zou kunnen worden over het gehele vroegere
koloniale rijk, en tenslotte er nog niet zo lang geleden gedegen artikelen in
de genealogische literatuur verschenen die handelden over het voormalig
Ned. Oost-Indië en West-Indië* en die op zich weinig aanvulling behoeven.
Toch heeft de redactie gemeend een dergelijk nummer te laten verschijnen,
hetgeen resulteerde in deze aflevering, waarin alleen het vroegere Ned.
Oost-Indië naar voren komt, speciaal in de 19e eeuw. U moet de inhoud
hiervan zien als een vingerwijzing of handreiking voor diegene — en dat
zijn er velen onder ons — die met het probleem worstelen als zij bij hun
onderzoek gestoten zijn op de zinsnede „naar Indië vertrokken" of „in
dienst getreden bij het koloniale leger".

Literatuur

Een van de hierboven aangeduide artikelen, hoewel daterend uit 1948, is
nog steeds de beste handleiding voor onderzoek naar genealogica in het
voormalig Ned. Oost-Indië:
WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. (SR), In Nederland aanwezige gedrukte en handschrif-

telijke bronnen voor genealogisch en historisch onderzoek naar personen en families
in Indonesië, in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie III (1949),
p. 93 e.v.

In een 35-tal pag. worden de bronnen gegeven. Doordat doop-, huwelijk-, over-
lijden en begraafregisters zich in Indonesië bevinden, evenals de Burgerlijke
Stand, is men aangewezen op wat in Nederland te vinden is. Schrijver geeft een
uitvoerige opgave waar excerpten van kerkelijke registers en grafzerken zijn
gepubliceerd, voornamelijk in diverse genealogische tijdschriften. Ook wijst hij
op boeken en andere tijdschriften, waarin biografische gegevens over de hoogste
tot de laagste ambtenaren en militairen zijn verschenen, en in het bijzonder
betreffende adellijke, patricische en Indo-Europese geslachten. Hij noemt o.a.
lijsten van alle Europeanen te Soerabaja, waarin vermelding van geboorteplaats,
beroep en data van vestiging op Java, en o.a. zilveren voorwerpen met inscripties,
naamsveranderingen, -bijvoegingen en -vervormingen in Oost-Indië. Veel aan-
dacht wordt besteed aan de couranten, waarin familieannonces, evenals oproe-
pingen voor de Wees- en Boedelkamers voorkomen, aan Naamboeken, alpha-
betische naamlijsten, en vooral aan de Indische Regeringsalmanakken van 1817
tot 1859, waarin huwelijken, geboorten (ook erkenningen) en overlijdens van het
telkens voorafgaande jaar worden vermeld, met een naamlijst der mannelijke
Europese inwoners. Van 1860-1864 verscheen de lijst als afzonderlijk gepagi-
neerde, werd nadien tot 1902 voortgezet als naamlijst en van 1903-1923 als

W. WICHARD TIMMERS, Handschriftelijke bronnen voor genealogisch, biografisch en
historisch onderzoek naar personen en families in West-Indië, aanwezig in het Alge-
meen Rijksarchief te 's-Gravenhage, van 1828 tot omstreeks 1880, in Jaarboek van
het Centraal Bureau voor Genealogie XX (1966), p. 231 e.v.
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Nieuw Adresboek. In deze jaarlijkse publicatie verschenen steeds de opgaven der
Burgerlijke Stand. Na 1923 werd de reeks niet meer voortgezet.

Uitvoerig gaat de schrijver in op het Koloniaal Archief, berustend in het Alg.
Rijksarchief te 's-Gravenhage, waarin de Kamers van Amsterdam, Zeeland,
Delft, Rotterdam en Enkhuizen, waarbij vermeld worden de Indices (register
Personalia) op de Resoluties van 1610-1786 en de Indische Testamenten vanaf
1700, waarvan meer dan 10.000 in copie aanwezig zijn. Verder komt ter sprake
de Weeskamer van Batavia, de Monsterrollen, waarin ook militairen met rang,
gage, geboorteplaats etc, de aparte Monsterrollen van militairen (1709-1794),
monster- en betaalrollen van het regiment Meuron (1785-1790), Luxemburg
(1784-1786), Wurtemberg (1787-1793) enz. Verder passeren de revue de inven-
tarissen van „Oost-Indische Troepen" (1799-1807), van Ministerie van Koop-
handel en Koloniën (1806-1807), van Marine en Koloniën (1808-1810), van
Ministerie van Koloniën (1813-1829), waarin naamrollen, alphabetische lijsten
van alle in Ned. Indië overledenen (1817-1829), stamboeken van onderofficieren
en manschappen van het bataljon Jagers nr. 11 en Artillerie nr. 6, doodakten en
lijsten van nagelaten goederen van in het militair hospitaal te Weltevreden'over-
leden personen (1816-1829), stamlijsten van officieren, onderofficieren en man-
schappen, enz. enz.

Met opgaven van diverse verzamelingen uit particulier bezit besluit de schrij-
ver het belangwekkend artikel.

Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk dat eenieder die aan een onder-
zoek naar militairen (ook niet-militairen) in Ned. Oost-Indië wil beginnen,
dit artikel grondig dient door te nemen. (Het is ook als overdruk verschenen
en een exemplaar bevindt zich onder 0019 in de Bibliotheek der N.G.V. te
Naarden en is door de redactie in handschrift bijgewerkt met de aanteke-
ningen die de auteur zelf in zijn eigen overdruk plaatste.)

Zeer algemeen is het korte artikel:
COOLHAAS, W. PH., Genealogisch onderzoek in het voormalig Nederlands Indië, in Hoe

vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven, uitg. N.G.V., 1961, p. 29.
Minder algemeen en meer overzichtelijk is hetgeen onlangs is gepubliceerd:
BERVOETS, J. J. A., De registratie van militairen in Nederland en haar weerslag in de

archieven, berustend in het Algemeen Rijksarchief, in Gens Nostra XXVII (1972),
p. 368 e.v., alwaar op p. 373 nader wordt ingegaan op het Nederlandse leger in
Oost-Indië.

Omtrent militaria in de archipel gaven de vorige afleveringen Militaria
van Gens Nostra de lijsten literatuur aanwezig in de Bibliotheken van de
Kon. Mil. Academie te Breda (XXVII (1972), p. 358 e.v., i.h.b. p. 363) en
de N.G.V. (p. 366). Deze lijsten kunnen worden aangevuld met werken
berustend bij het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
(K.N.G.) en met meer of minder belangrijke publicaties die in de vorige
afleveringen niet vermeld werden.

ADRESBOEK van Nederlandsch Indië, 1938. (N.G.V.)
ADRESBOEK van Soerabaja, 1940. (N.G.V.)
ADRESBOEK van Bandoeng, 1941. (N.G.V.)
BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P. C , Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden

betreffende Europeanen op Java, 4 dln, Batavia, 1934-1939. (N.G.V.)
BOOMS, A. C. H., Neerlandsch krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden van moed,

beleid, trouw en zelfopoffering in de 19e eeuw sedert de instelling van de Militaire
Willemsorde, 2 dln, 's-Gravenhage-. 1902. (K.N.G. en C.B.)

BOOTJES, F. J. J., Deli-data (1863-1938), Meded. Inst. Oostkust Sumatra, Amsterdam
1938. (N.G.V.)

BOSCH, R. P. VAN DE, Alphabetische naamlijst van gepensioneerde Nederlandsche amb-
tenaren, officieren en hunne vrouwen en weezen zijnde bij het Departement van
Koloniën, 's-Gravenhage, 1866.
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CROO, M. H. DU, Marechaussee in Atjeh, Maastricht, 1943.
CRUYPLANTS, E., Histoire de la participalion des Belges aux campagnes des Indes Orien-

tales Neerlandaises.
FRUIN-MEES, J., Geschiedenis van Java, 2 dln, Weltevreden, 1920. (N.G.V.)
GEDENKBOEK van het KNIL, uitgave Matjoe, 1911-1961, Amersfoort, 1961.
GEDENKBOEK, uitgegeven op last van de belangenvereniging der voormalige onderoffi-

cieren van het KNIL „Ons Aller Belang".
GERLACH, A. J. A., Fastes militaires des Indes Orientales Neerlandaises, Zaltbomme!

1859.
GRAAF, H. J. DE, Geschiedenis van Indonesië, 's-Gravenhage/Bandung, 1949 (waar op

p. 485 beknopte bibliografie).
DE INDISCHE NAVORSCHER 1934-1940. (N.G.V.)
ISPERT, W., Deutsche aus Luxemburg bei der Niederlandisch-Ostindischen Kolonial-

armee von 1780-1895,
KEPPER, G. L., Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indisch Leger voor het Nederland-

sche volk beschreven 1816-1900, 's-Gravenhage, z.j.
KÖFFLER, G. C. E., De Militaire Willemsorde 1815-1940, 's-Gravenhage, 1940.
KUIJPER, N. J., Register op Bijdragen van Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins in het

Bataafsch Nieuwsblad, De Locomotief, Ons Nageslacht (handschr. N.G.V.)
MOED, BELEID EN TROUW. Verzameling dagorders bij het KNIL van 1818 tot en met

heden, betrekking hebbend op de toegekende belooningen aan hen, die zich onder-
scheiden bij krijgsverrichtingen van het KNIL, Batavia, 1936.

NAAM- EN RANGLIJST der officieren bij de Land- en Zeemacht in Ned. Indië.
NAAM- EN RANGLIJST der officieren van het Kon. Leger der Nederlanden en van de

Ned. Indien. 1830-1940.
NAAM- EN RANGLIJST der officieren van de Landstrijdkrachten, later ook luchtstrijd-

krachten en het Kon. Ned. Ind. Leger (K.N.G. 1792, 1794, 1833-1840, 1842-1950,
1952-1965).

NAAM- EN RANGLUST der officieren van het Ned. Leger en Ned. Oost-Indië en West-
Indië. (N.G.V. 1912, 1915, 1923, 1936, 1956).

NASPORINGEN op het gebied der Nederlandsche en Nederlandsch-Indische krijgsgeschie-
denis 1895-heden (K.N.G. niet compl.)

NORTIER, C. W., Anderhalve eeuw zending in Indonesië 1797-1947, Oegstgeest, 1947
N.G.V.)

REGEERINGALMANAK van Ned. Oost-Indië (N.G.V. 1917, 1920, 1927, 1930).
REGISTERS der Burgerlijke Stand van de Residentie Palembang 1847-1882 (getypt

N.G.V).
SMITS, J. C. J., Gedenkboek van het Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek, Arn-

hem, 1882. (N.G.V.)
STAPEL, F. W. E.A., Geschiedenis van Nederlandsch Indië, 5 dln, Amsterdam, 1938-

1940.
WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op haar

Buiten-Comptoiren in Azië, Arnhem, 1944.
ZENTGRAAFF, H. C , Atjeh, Batavia, z.j.
ZENTGRAAFF, H. C , en W. A. VAN GOUDOEVER, Sumatraantjes, (uitg. Java-Bode), Bata-

via, 1936.

Archieven

Als archieven waar informatie verkregen kan worden omtrent militairen
in Indië, komen in aanmerking:
Algemeen Rijksarchief, Bleyenburg 7, 's-Gravenhage (zie Gens Nostra XXVII (1972),

p. 368 e.v.).
Hulpdepot Algemeen Rijksarchief, Koningslaan 13 c, Schaarsbergen (zie artikel in deze

aflevering).
Afd. Overzeese Pensioenen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hooftskade 1,

's-Gravenhage.
Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie, Breedestraat 108, 's-Graven-

hage.
Afd. Krijgsgeschiedenis van het voorm. KNIL, Sectie Krijgsgeschiedenis, Kanaalweg 2,

Scheveningen.
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Stamboeken van het voorm. KNIL, Afd. Centrale Personeelsdocumentatie, Ministerie
van Defensie, Kalvermarkt 32, 's-Gravenhage.

Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen „Bronbeek", Velperweg 147, Arnhem (zie
artikel in deze aflevering).

Archief van de Nederlandse Hervormde Kerk, Javastraat 100, 's-Gravenhage (zie artikel
in deze en volgende aflevering).

Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Er mag gewezen worden op het Koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde, Bleyenburg 5, 's-Gravenhage, waar veel
documentatie aanwezig is betreffende militairen in de Oost, speciaal een
klapper op fiches van de Indische Testamenten vanaf 1700 op namen van
de testateurs met vermelding van het nummer van het testament.

Centraal Bureau voor Genealogie

Ook het Centraal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18, 's-Gravenhage,
herbergt vele gegevens die niet alleen te vinden zijn in de dossiers van be-
paalde families, maar vooral in de genealogische tijdschriften als de Navor-
scher, De Nederlandsche Leeuw, De Indische Navorscher, De Wapenheraut,
Het Algemeen Nederlandsch Familieblad, Taxandria en Ons Nageslacht
(vele tijdschriften zijn ook aanwezig in de Bibliotheek der N.G.V.). Zeer
waardevol zijn zoals boven vermeld, de Regeeringsalmanakken waarin de
gegevens der Burgerlijke Stand werden vermeld. Men heeft op het Bureau
die van de jaren 1816-1848 en 1875-1908 geklapperd en dit klapperen
wordt steeds voortgezet. De Indische Couranten — ten dele aanwezig — be-
vatten de vele hierboven genoemde familieannonces en wees- en boedel-
kameroproepen. Geklapperd zijn de jaren van ca 1810-1880 waarbij voor
onderzoek naar militairen vooral belangrijk zijn de gegevens uit de wees-
kamers.

Als het klapperen van beide bestanddelen beëindigd is, vormen deze
klappers de belangrijkste bron in Nederland voor genealogisch onderzoek
in het Ned. Oost-Indië van de 19e eeuw.

Uit het voorgaande zal men begrepen hebben dat genealogisch onderzoek
vóór 1800 — omdat vele bronnen nog in het voorm. Landsarchief te Dja-
karta berusten — geringe resultaten oplevert, al kunnen het Alg. Rijksarchief
en het Arch. der Ned. Herv. Kerk nog heel wat bronnen aanreiken.

Het is dan ook, gezien de bronnen die hier te lande ten dienste stonden,
niet verwonderlijk dat de redactie hierbij vooral artikelen aanbiedt die
handelen over militairen in de 19e eeuw.

Voor de totstandkoming van dit nummer wil de redactie speciale dank
uitspreken tot de auteurs der artikelen, de ambtenaren der diverse archieven,
brig.-gen. b.d. J. van der Leer en maj. W. R. van der Weide beiden van
Bronbeek, de medewerkers van het Centraal Bureau en het Kon. Ned.
Genootschap, de tekenaars K. v. d. Sigtenhorst en C. E. Ten Houte de
Lange, en de heer H. Cornelissen, die op korte termijn de illustraties ver-
zorgden. N . A H
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BRONNEN VOOR DE GESCHIEDSCHRIJVING VAN
INDONESIË IN DE ARCHIEVEN VAN DE

NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

Toen uw eindredacteur mij vroeg op vrij korte termijn een bijdrage voor
dit Indië-nummer te leveren, besefte ik dat deze onvolledig zou zijn, omdat
mij geen goed overzicht van vindplaatsen ten dienste staat. Dit artikel wil
dan ook slechts enige aanwijzingen voor het onderzoek geven, zonder op
volledigheid aanspraak te maken.

Literatuur
Waarom zouden we voorbijgaan aan uitgegeven archivalia, die naar mijn

gevoel nog zo weinig geraadpleegd worden? Zo wil ik er op wijzen, dat de
acta van de kerkeraad van Batavia van de jaren 1620-1665 in bijna 1400 pag.
druks zijn uitgegeven door J. Mooy in zijn Bouwstoffen voor de Geschiedenis
der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, Weltevreden 1927, 2 dln.
(met persoonsnamenindex!), J. A. Grothe gaf vele brieven en aantekeningen
uit acta van Provinciale Synoden en classes uit in Archief voor de Geschie-
denis der Oude Hollandsche Zending, Utrecht 1884-'91. In aanmerking komen
de delen I, II, V en VI. De beide laatste delen bevatten gegevens over de
Molukken over de periode 1603-1638.

Ook in het werk van Petrus Hofstede, Oost-Indische Kerkzaken zoo oude
als nieuwe, Rotterdam 1779-'8O (2 dln.) gaan vele belangrijke gegevens schuil.
Bekend zal u misschien reeds zijn het Biographisch Woordenboek van Oost-
Indische Predikanten van C. A. L. Troostenburg de Bruyn, Nijmegen 1893,
dat uitvoerige gegevens vermeldt over predikanten (en ziekentroosters), maar
ook van belang is, omdat het vele verwijzingen geeft naar geraadpleegde
bronnen.

Zeer recent is de Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende
de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië, in opdracht van het Ko-
ninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde samengesteld door
F. G. P. Jaquet en in de jaren 1968-1970 in drie gestencilde afleveringen op
beperkte schaal verspreid. Hoewel de heer Jaquet zich in eerste instantie
beperkte tot de bronnen voor de periode 1816-1942 bevat het werk ook vele
gegevens over vroegere tijd, vooral de tweede aflevering, die geheel gewijd
is aan de bronnen aanwezig in het Algemeen Rijksarchief. Aflevering III geeft
in ongeveer 20 pag. een overzicht van hetgeen aan archieven en collecties
aanwezig is in het Zendingsbureau van de Nederlandse Hervormde Kerk, te
Oegstgeest, zeer belangrijk materiaal teruggaande tot 1797, de oprichter van
het Nederlandsch Zendelinggenootschap; het betreft ca. 125 strekkende meter
archief!

Ten Rijksarchieve is men thans bezig met de samenstelling van een Bron-
nengids Azië/Oceanië van stukken ouder dan 1795 aanwezig in de Neder-
landse archieven, zoals ook in andere Europese landen onder auspiciën van
de Conseil International des Archives.
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Archieven
Al waren de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie de be-

taalheren, de classes zonden de predikanten en ziekentroosters uit naar
Indië en bleven daarna door haar Deputati ad res indicas in voortdurende
briefwisseling met hen. Een natuurlijk gevolg daarvan is, dat men in de
archieven van de classes waar kamers van de Oostindische Compagnie waren
gevestigd, zal moeten zoeken naar deze correspondentie (vgl. acta Zuidhol-
landse Synode 1679). Inderdaad treft men in deze archieven belangrijk ma-
teriaal aan. Zo wil ik enkele mededelingen doen over dergelijke stukken in
de archieven van de oude classes Amsterdam, Enkhuizen, Schieland en Wal-
cheren, waarbij die van Enkhuizen, naar mij gebleken is, interessant zijn door
het daarin voorkomen van doopinschrijvingen van het Fort Jacatra (Batavia)
over de periode kort voor 1620.

Classis Amsterdam
In het archief van de classis Amsterdam is voor genealogisch onderzoek

het volgende van belang: (nrs. verwijzen naar de inventaris)

51. Handelingen van de kerk van Banda, 1622-1624, door de predikant Wouter
Melchiorsz, vandaar meegenomen naar het vaderland.

53. Register der Kerkelijke Zaken van Oost-Indië enz.
54—59. Zes pakken met brieven uit Oost-Indië, 1630-1791.
97. Oostindische Zaken.

Helaas is van dit archief nog geen wetenschappelijk verantwoorde inven-
taris vervaardigd. Het archief is in bewaring gegeven bij de Gemeentelijke
Archiefdienst van Amsterdam en aldaar te raadplegen, terwijl het Centraal
Bureau voor Genealogie een kopie vervaardigde van bij de archivaris van de
Nederlandse Hervormde Kerk berustende microfilms van de belangrijkste be-
standdelen, waarbij de Oostindische brieven.

Classis Enkhuizen
Bij het afbranden van de Grote Kerk te Hoorn op 3.8.1838 verbrandde

ook dat gedeelte van het archief van de voormalige classis Enkhuizen, dat
naar Hoorn was overgebracht in verband met de opheffing van eerderge-
noemde classis. Gelukkig blijkt in het archief van de kerkeraad van Enk-
huizen nog een ander deel van het archief van deze voormalige classis te
berusten, waardoor het van de ondergang is gespaard gebleven. Zo is daar
onder inv. nr. 7 een portefeuille met brieven en verslagen van de Oostindische
kerken. Vooral de verslagen geven vele bijzonderheden, soms zelfs lijsten
van gedoopten en lidmaten en rapporten van zendingsexpedities.

Ook leest men van benoemingen tot krankbezoeker, waarbij soms aardige
gegevens van de betrokkene worden vermeld:

Also somtijds, ofte van sichselffs qua toeval, ofte door vertreck van d' een en
d'ander sommige plaetsen ende schepen van behoorlijke oeffeningen des gods-
dienst, dagelijcxe gebeden ende aenspraecke tot de crancke personen ontbloot en
niet genoechsaem versorcht sijn, is zo nu als dan aen den heer presidem voor-
gestelt en goetgevonden 't gene volcht.
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Op 't schip Middelburch (gereetleggende) te vertrecken naer de cust als kranck-
besoecker te stellen Tomas Michielsz. Seroi voor desen soldaet op het schip Den
Swarten Leeu, de sone van sal. Michiel Seroi bij zijn leeven dienaer der Engel-
scher gemeynte binnen Breda. Adriaen Jacobss. Hulsebos

Anno domini 3 martii 1617 Sebastianus Danckert

Vele doopinschrijvingen van volwassenen geven over deze personen uit-
voerige informatie; als voorbeeld neem ik er twee uit de notitie van de per-
soonen op Jacatra gedoopt:

Take Jansz. (zone van eenen Jan Hajens pottebaccker wonende tot Franekcr
in Vrieslant) hoochbootsmansmaat op 't schip Bergerboot, out omtrent 28 Jaren.
Anno domini Bergerboot 17 april 1616. Met goetvindinge van Dirck Harpertsz.
ende Jan Eenertsz. zaliger

Cornelis Pietersz., quartiermeester op het schip Neptunus, out omtrent 28
Jaren gebooren van der Gracht ( = Graft N.-H.?) (wiens vader genaemt was
Pieter Symonsz, geweest dienaer der Menonytischer vergadering ter plaets voor-
noemt omtrent 24 jaren) cranckliggende op de eylanden alhier ende oock over-
leeden 4 ofte 5 dagen daernaer. Actum Jacatra 17 augustus 1616.

Niet alle inschrijvingen echter zijn zo volledig; zo schrijft ds. A. J. Hulsebos
in een brief aan de classis van Enkhuizen:

Voorder hebbe onder andere gescheurde pampieren gevonden dese volgende
letteren:
.. . den 15 novemb. een kint gedoopt daervan oock de moeder (nota) christelyck
gedoopt was.
.. . enz. (volgen andere inschrijvingen)...
Nae breeder ondersoeck heb ick bevonden 't voorgeschreven te sijn de eygen
handt van salige Harman Barentsz., cranckbesoecker op de custe op 't eyland en
Gana overleeden 1616.

Hieruit blijkt, dat de krankenbezoekers gerechtigd waren tot de bediening
van de H. Doop. Ook komen bij de stukken afschriften van brieven voor
door ds. A. J. Hulsebos verzonden aan andere predikanten en krankenbezoe-
kers. Zo lezen we in het afschrift van een brief aan ds. Danckerts op Ambon
van 1620.

Arent Cornelisz. op den Engel is in onsen slach tegen d' Engelsche voor
Patrya (in margine: Patana) het been afgeschooten ende daernaer in mijn pre-
sencie gestorven.

Blijkens afschrift van een brief van 19.11.1621 van de kerkeraad van Bata-
via oordeelt dit college het dan wenselijk ondermeer op Ambon, Banda en de
Molukken met de bediening van het avondmaal te beginnen en aldaar kerke-
raden in te stellen. Van de eerste viering te Banda in 1622 maakt een ander
stuk gewag:

De eerste communicatie ende bedieninge des H. Avontmaels in Banda is
geschiet door de E. Wouter Melchiersz. als te vooren in 't predickampt beves-
ticht sijnde den 15 mey sijnde Pincxteren ende alsoo en hebben gecommuniceert
naedat se de belijdenisse des gelooffs onderteeckent hadden dese naevolgende
personen.

Dan volgen de namen van 22 personen, met van de meeste vermelding van
de plaats van herkomst al of niet in het vaderland. Bij de plaatsen worden
ook Londen, Rewanen ( = Rouan?), Bergen in Noorwegen en Oldenburg
genoemd.
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Voor de kennis van de regelingen en kerkorden van de kerken in Indië in
het verleden zijn zeer interessant de bepalingen gemaakt voor de viering van
het H. Avondmaal te Banda van 1622, ons in extenso overgeleverd in ditzelf-
de stuk. We worden verrast door de aanwezigheid van uitvoerige verslagen
van het bekeringswerk op Groot-Banda, Rozengain, Naira en Poulouay, alle
behorende tot de groep van de Banda-eilanden. Ik licht enkele berichten uit
het relaas, om een indruk te geven van deze interessante bronnen van de
zendingsgeschiedenis van het begin der zeventiende eeuw:

. . . hebben besloten dat de eerwaarde Wouter Melchiorsz Vitriarius, dienaer
des Godliicken Woorts, sich naer Rosengyn sal vervoegen om d' inwoonders
aldaer (soveel mogelcijk is) t' onderwijsen, ende haer alsdan den Christelijcken
doop mede deelen, ende in den houwelijcken staet bevestigen, tot hetwelck wij
vastelyck vertrouwen, dat Godt almachtich sijnen mildtelycken zegen verleenen
soude . . . enz.

Wouter Melchiorsz. wordt op zijn reis vergezeld door Jeuriaen Pietersz
vrijborger ende lidtmaet in verband met zijn kennis van de inlandse taal. Op
de avond van 11.8.1622 kwam men op Rozengain aan. Ook andere plaatsen
werden bezocht, zo Outra en Salamassa.

Den 20, 21 dito (aug. 1622) altijt naerstich als voor desen doende geweest om
de drie persoonen Christum te leeren kennen, hebbe haer op den selven dach den
H. Doop volgens haer eernstige begeerte medegedeelt ende alsdoen is op 't
eylant Rosengijn den eersten godesdienst gedaen van de christenen in de Mal-
laysche tale.
den 27 dito 's morgens sijn d' Orangcays met veel ander bij ons gecomen ende
terstont gevraecht hoe lange het geleden was dat Christus gecomen waer.
Gaven tot antwoort:
Dat Hij was van eeuwicheyt ende voor alle dingen met Godt sijnen vader. . .
ende in de volheyt des tijts in de werelt gesonden, menschelijcke natuere aen-
genomen hebbende, ende ons in alles gelijck geworden uytgenomen de sonde,
hetwelck omtrent 1622 jaren geleden is.

Zo ervaren we van de gesprekken met de inlanders, waaruit blijkt dat
ernstig over deze zaken door hen is nagedacht. Bij de doop ontving men ook
een christelijke naam. Uit het verslag van toegediende dopen op Rozengain
blijkt, dat Assam wordt gedoopt met de naam Marten, Lepon met de naam
Abraham en Matissi met Jan, mannen van de Compagnie staan bij de doop
als getuige. Aan het slot van een brief uit Banda van 20.8.1623 meldt de
kerkeraad, dat het getal der gedoopten aldaar 272 bedraagt, een belangrijk
aantal.

Van de stukken in deze portefeuiUe voor komend is nog vermeldenswaard
een naamlijst van predikanten, schoolmeesters en ziekenbezoekers in Indië
verblijvend, met vermelding van de naam van het schip waarmee zij kwamen
en hun verblijfplaats in of kort na 1620.

De hierboven beschreven stukken, behorende tot het archief van de vroe-
gere classis Enkhuizen zijn in voorlopige bewaring bij de archivaris van de
Nederlandse Hervormde Kerk, terwijl van het belangrijkste genealogische ma-
teriaal kopieën zijn vervaardigd door het Centraal Bureau voor Genealogie.

(Wordt in de volgende jaargang voortgezet) J. G. J. van Booma
adj. Archivaris v. d. Ned. Herv. Kerk
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INDISCHE GENEALOGICA IN SCHAARSBERGEN
Te midden van de diverse archieven in het archiefdepöt te Schaarsbergen,

die genealogische gegevens betreffende het vroegere Nederlands Indië bevat-
ten, neemt het archief van het Ministerie van Koloniën 1850 - 1900 een
bijzondere plaats in. Het is dan ook één van de meest geraadpleegde archie-
ven, maar merkwaardig genoeg nog nauwelijks ontdekt door de genealogen.

Puttend uit de jaarverslagen komt men tot een lijst van onderwerpen,
waarbij vooral opvallen de bestudering van de geschiedenis van enige resi-
denties, het cultuurstelsel, de Atjeh-oorlog en de verhouding van de rege-
ring tot missie en zending.

Het zal voor de lezers van „Gens Nostra" geen geheim zijn, dat een
bepaalde categorie van genealogische onderzoekers, te weten zij, die zich
beperken tot het registreren van geboorte- en overlijdensdata, wel alle mo-
gelijke medewerking maar niet alle waardering ontvangen van de archivaris-
sen. Zo zal men in Schaarsbergen deze categorie liever een gezonde wande-
ling op de aangrenzende Hoge Veluwe toewensen dan ze dwingen het
registratiewerk voort te zetten. Maar voor de rechtgeaarde genealoog, zowel
de professional als de amateur, die het Nederlandse verleden in het huidige
Indonesië ter harte gaat, zal men graag de rijke schat aan gegevens uit de
diverse archieven beschikbaar stellen.

Uit de bovengenoemde opsomming van werkterrein (bestuur, bedrijfs-
leven, oorlogvoering en missionering) zal voldoende duidelijk zijn, dat elke

R.A. Schaarsbergen, Verbalen Koloniën exh. 6 juli 1900, nr. 20
1900. Kennisgeving van het overlijden van de fuselier Antonius Jongen uit Maastricht.

366



„Nederlandse" stamboom of kwartierstaat wel een stukje „Indië" zal kun-
nen bevatten. Vele „zoekgeraakte" voorouders zal men weer terugvinden,
als men de Indische archieven bestudeert.

Hierna volgt een opsomming van de genealogische bronnen met vermel-
ding van de toe te passen werkwijze bij het onderzoek. Het archiefdepöt te
Schaarsbergen (organisatorisch ressorterend onder het Algemeen Rijksarchief
te 's-Gravenhage) beschikt over een studiezaal, die geopend is van maandag
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Het adres is: Koningsweg 13 c,
Schaarsbergen (bij Arnhem).

Ministerie van Koloniën
Onder meer ruimtegebrek heeft er toe geleid, dat dit archief over de

periode 1850-1900 in Schaarsbergen staat. De stukken uit de voorafgaande
periode staan in het depot Bleijenburg 7 te 's-Gravenhage. Latere stukken
bevinden zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Alleen al de verbalen of resoluties uit het gedeelte 1850-1900 beslaan een
planklengte van 864 meter. Deze zijn op jaar, datum en nummer opgebor-
gen en toegankelijk via de index en de zich daarin bevindende namenklapper.
Bij een onderzoek naar personen kan deze klapper uiteraard goede diensten
bewijzen. Hierin wordt verwezen naar de bladzijde in de index, waar men
een korte omschrijving, datum en nummer vindt van het stuk, dat, indien
nodig, daarna ter inzage gevraagd kan worden.

Als voorbeeld koos ik een willekeurige Nederlandse naam en wel J.

R.A. Schaarsbergen, Verbalen Koloniën 3 juni 1851, nr. 4
1851. Inlichtingen over het lot van een aantal Arnhemmers, die naar Indië vertrokken

waren.
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R.A. Schaarsbergen, Verbalen Koloniën 26 november 1873, nr. 6
1873. Staat van dienst van een Indisch ambtenaar, uit Sneek.

Jansen. Over hem en enkele andere personen werden door het gemeentebe-
stuur'van Arnhem in 1851 informaties ingewonnen bij het ministerie van
Koloniën. Uit de briefwisseling weten we nu, dat Johannes Jansen, zoon van
Anthonie Cornelis en Petronella Grond op 27.9.1838 met het schip Lucia
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Maria naar Nederlands Indië vertrok en op 6.11.1847 te Kotta Generaal
Cochius als korporaal-tamboer overleed. Talrijk zijn ook de stukken met
vermelding van de staat van dienst van ambtenaren en militairen, waarmee
men dan een schat van gegevens beschikbaar krijgt.

Wil men dieper op de zaken ingaan, dan vindt men in de index een aan-
tal onderwerpen, die tot een ruimere studie uitnodigen.

Voor koloniale ambtenaren onder meer: Kultures als koffie, suiker, indigo,
thee, cochenille, tabak, zijde, katoen, specerijen, tin en kina. Verder het bank-
wezen, de koophandel en zeevaart, boswezen, landbouw en veeteelt, postwezen,
schoolwezen en slavenhandel.

Voor militairen: onlusten, nationale militie en schutterijen, uniform en kleding,
huwelijk, akademie Breda, wervingen, paspoorten en invalidenhuis.

Voor beide groepen: benoeming, verloven, pensioenen, weduwen- en wezen-
fonds, boedels en nalatenschappen, burgerlijke stand.

Alles betreffende deze onderwerpen staat in de index bijeen per onder-
werp gerangschikt. Het zal meermalen voorkomen, dat de resultaten van een
onderzoek in dit archief het mogelijk maken in andere archieven een verder
onderzoek in te stellen, met name in die van de departementen van Oorlog
en Marine.

Ministerie van Oorlog

Alleen reeds het gedeelte van de openbare verbalen 1813-1913 omvat
12.542 delen en portefeulles. Vanzelfsprekend zal men bij een onderzoek
naar Indische genealogica, vooral als het gaat om militairen, dit archief
nauwelijks kunnen missen.

Toch is er één onderdeel, dat speciale aandacht verdient en wel het alge-
meen depot van de landmacht te Harderwijk, later (na 1841) bekend als het
Koloniaal Werfdepöt.

Het archief is gemakkelijk te raadplegen daar bij de op jaar, datum en
nummer geplaatste verbalen een index en een zogenaamd alfabetisch register
op de index aanwezig zijn. In de laatstgenoemde treft men een alfabetisch
(niet lexicografisch! zodat het onderzoek wel de nodige tijd kost) per jaar de
namen aan van degenen, die in de stukken worden genoemd. De stukken
(verbalen) zelf zijn (nog) compleet aanwezig in de periode 1813-1831;
daarna zijn stukken betreffende personen nagenoeg alle vernietigd, wat
overigens niet wil zeggen, dat een onderzoek geen resultaat zal opleveren:
immers de index geeft uitgebreide informatie.

Bij een onderzoek naar Indische gegevens zal men de index kunnen op '̂
slaan op de hoofden Koloniale militaire zaken, waarbij sollicitaties, koloniale
dienst, koloniaal werfdepöt en soortgelijke aanduidingen.

Ministerie van Marine

De indeling en toegankelijkheid van dit archief (1813-1928 met enkele
lacunes) is gelijk aan andere departementsarchieven. Speciale aandacht
dient gevraagd te worden voor de scheepsrollen (1813-1913) en de scheeps-
journalen (1813-1940).

Men kan in de scheepsjournalen van dag tot dag nagaan, wat er aan boord
van de schepen voorviel. Weet men uit andere bron, dat iemand aan boord
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R.A. Schaarsbergen, Scheepsjournalen, inv.nr. 4504

1821. Gedeelte van het scheepsjournaal van Z.M. schip „Tromp"
(overlijden van Z. van Zeijl)

van een met name genoemd schip is overleden, dan kan men de datum en
plaats van het overlijden achterhalen en vaak de aard van de ziekte, de
omstandigheden, waaronder men stierf, en gegevens over het overboord-
zetten of de teraardebestelling. >

Er is verder een klapper aanwezig op de lijsten van aangenomen schepe-
lingen over de periodes 1814-1829 en 1904-1906. Tenslotte is er in het ar-
chief een verzameling aanwezig van extracten betreffende geboorte, trouw
en dood, bewaard gebleven na vernietiging van andere stukken uit de periode
1813-1827 (Aanhangsel, inv.nr. 212-216).

Gouvernementsbesluiten

In het depot bevindt zich een serie dubbelen van de besluiten van de gou-
verneur-generaal van Nederlands Indië over de jaren 1850-1932. Deze be-
sluiten zijn, aanvankelijk in handschrift later in machineschrift, op datum en
nummer geordend en in delen ingebonden met aan het eind van elk deel een
lijst met vermelding van nummers en korte inhoud. Daarnaast is er een
index aanwezig met alfabetische vermelding van personen en onderwerpen.
Een greep uit deze onderwerpen laat zien, dat ook hier weer ruime mogelijk-
heden voor onderzoek aanwezig zijn.

Men treft in 1923 onder meer aan: Benoemingen, detacheringen, ontslagen,
(personeelsmutaties), concessies-licenties, erfpacht, gratie-verzoeken, grondkoop
en -verkoop, herendiensten, huwelijken, indienststelling personeel, inlichtingen
nopens en uitzending van personen, lonen en salarissen, naamsveranderingen en
-aanneming, onderscheidingen, pensioenen en toelagen, verlof en reizen, vestiging
van NV's en verenigingen, vestiging van personen, wettiging en gelijkstelling
met Europeanen, woonvergunningen.

Dat men een onderzoek in dit archief gemakkelijk kan voortzetten met
onderzoekingen in andere archieven, ligt voor de hand.
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-575-
ITaamsyerand eren (van, personen).

^qujy_,_JBej3_l̂ iten,
Haan; omschrijving: " '" nummer; * "datum:
Hoogslag, I>Lrk, J r .

Verzoekt zijn naam te mogen veranderen in
"V/ittich". 45 19-7-1918

Hooper, V/.H.G. Vergunning te verlenen achter zijn naam
"Ketelaar" t e voegen. 14 27-9-1918

Hummelgens, Louise, Krachtens a r t . 6 van het .B/.7. ;
te vergunnen haar £es3achtsriaam font e t e veran-
deren in dien van Hunuiielgens. 22 25-3-1918

Jaoob, J.G.Ch. Te verdunnen achter zijn gelachtanaam
Jacob, dien van d'Aq,uino t e voe~en. :
(Min. 728/63). 63 29-10-1918

Jansens, Oh. H, Verzoek van Gh.H. Quapp, z i jn naam t s mo-
gen veranderen in Ch.H.Jansens.

17 6-7-1910

Jardel, ffiheodorus. VerGUnning aan de geslachtsnaam
Jardel aan te mogen nemen. 42 20-11-1918

Jonannes, Betr. verzoek de geslachtsnaam "Merassin" te
mogen aannem.en. 27 12-4-1918

Johannes, Regenius, Vergunning aan Hae Singgih, zich noer.en
de Raden Singgih, bij de doop genaamd Hegenius ;
Johaanes, de geslachtsnaam aan te neaaen.

40 27-9-1918

Johannes,/B,H, verzoek van ELisabeth Mary om de geslachts-
naam Johannes aan te nemen. 36 3-12-1918

Karel, 27 10-4-1918

Ka^saen, H r k , H. van Woudenberg verzoekt de naam van zijn
pleegkind t e mogen veranderen in üLrk V'ouöenber

Eartidjan, I.J.K. Verzoek de geslachtsnaam "Kartidjan Sim-
zon" aan te mogen nemen. 7 10-9-1918

Kflsiüa, Si,- 3etr. de aanneming van de geslachtsnaam "van
Engelen" en voortaan genoemd te worden "Si Kaai-'
ma van Engelen". 9 2-8-1913 ,

Eawung, G. Verzoek ae geslachtsnaam te veranderen in "Over-
beek" (llin. 730/65). 65 29-10-1918

ELerks, Ines, Aan Ines te vergunnen de geslachtsnaam
"KLerks" aan te nemen. 32 9-9-1918

R.A. Schaarsbergen, Gouvernementsbesluiten, inv.nr. 9104 B

1918. Bladzijde uit de index op de besluiten van de gouverneur-generaal van
Nederlands Indië met naamsveranderingen.
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IH, /L ^-aSC-ft—: 1Ü!) J

CERTIFICAAT VAN OPHOÜDING VAN BETALING.

Do Directie van de Pensioenfondsen voor do Koloniale Landsdienaren en. Localo

Ambtenaren verklaart, dat-het aan Vrouwe —«df£.afe«3..<»»~w- ~^Z. o. <

weduwe van den goponoionnoordon

:i

Weduwen- en Weezenfonds van Ëuropeesclie Burgerlijke Ambtenaren in

ten laste van het Weduwen on WoouonfoiidüclorBuropeoochoOlHttferetfYan-hdtNuilcrlaniljoli
Woduwon

Nederlandsch-IndiS v^>^/f^^.
Jndicoho Logor taogokondo ponpiooni van
vnn Off, bij do Kol. Tioöpön-

tydolijk verhoogd ingevolge het Koninklijk Besluit van 28 December 11)20 No. 0 mot

0 's inaands.

bonovons <lo onderstand van f

mot f (Zoggo; _ _._ _.._) T*""^""'

. . . haar kind
ten behoeve van r rr—;

_ •nQro kinaoron

is fy^
liior te lande-y—uitbetaald tot en met de maand y^fcafa»...-.-.». IUJJJ

De uitbetaling van iitit poneioon on den onderstand en de vcrlioogiii^rn bi'linorl

derhalve in InüiO woder aan te vangen van en met /......„jZ*:,..~ £-..-.. \'x',i

Op gemeld^ponoioon on onderstand ruat geen korting.

Xawrnx tic liiwlii-.

R.A. Schaarsbergen, Indische pensioenen, doos 403, dossier 615

1933. Certificaat van ophouding van betaling aan de weduwe Van der Wijst
te Middelburg.
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De Algemene Rekenkamer

Uit het archief van de Algemene Rekenkamer (1795-1919) dienen de
volgende registers speciaal genoemd te worden:

Pensioenen officieren, ca. 1867-1898, bevattende 1990 namen;
Gagementen, ca. 1867-1895, precies 10.000 namen bevattend;
Pensioenen burgerlijke ambtenaren, ca. 1867-1897 met een namenbestand van

1551.
Deze drie reeksen zijn toegankelijk via een alfabetische klapper. In veel ge-

vallen is het jaar van overlijden van de vermelde personen aangegeven.

Het zal duidelijk zijn, dat ook deze registers het uitgangspunt kunnen zijn
voor een verder onderzoek zowel in andere archieven als in het archief van
de Algemene Rekenkamer zelf, waarbij ik slechts wil wijzen op de serie
verklaringen van erfrecht, notariële verklaringen over het recht tot aanvaar-
ding van een erfenis met vaak zeer interessante gegevens over familiebetrek-
kingen. Ook hierop is een namenklapper vervaardigd.

Indische pensioenfondsen

Dit archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen wordt hier
volledigheidshalve genoemd, ofschoon het zich gezien de periode, waarover
het loopt (1900-1964) en de onvolledig geordende staat, waarin het zich be-
vindt, voor raadpleging nauwelijks leent. In dit archief zijn gegevens aan-
wezig over uitkeringen aan officieren, overige militairen en ambtenaren,
waaronder lokale ambtenaren, en hun weduwen en kinderen.

Als voorbeeld van het nut van dit archief voor de genealoog neem ik het
dossier van Hendericus Fredericus van der Wijst, waaruit niet alleen blijkt,
dat zijn dochter Hilda Louise op 31.5.1933 naar Nederlands Indië terug-
keerde maar ook, op welk adres in Nederland zijn hertrouwde weduwe
woonachtig was. Dit laatste, doordat de onderstand voor Hilda Louise
tijdelijk aan de moeder werd uitbetaald.

Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië (NASSI)

Het comité Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië, kortheidshalve
NASSI genoemd, was werkzaam in de jaren 1960-1969, terwijl in het archief
van het comité ook oudere, reeds door particulieren behandelde, correspon-
dentie aanwezig is. Alles heeft betrekking op de toelating van spijtoptanten
uit Indonesië in Nederland, waarbij het comité een bemiddelende rol ver-
vulde tussen aanvrager en Nederlandse regering. De personele gegevens in
dit archief zijn toegankelijk via een uitgebreid kaartsysteem. Dit archief is
overigens slechts toegankelijk in speciale gevallen na verkregen toestemming.

Overige archieven

Afhankelijk van het doel, dat de onderzoeker nastreeft, komen de volgende
archieven in aanmerking voor raadpleging. Over de aanpak is weinig te
zeggen, omdat dit per archief en per onderzoek verschillend is. Bovendien
zal men pas na bestudering van de inventarissen of plaatsingslijsten kunnen
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beoordelen, of er resultaten te verwachten zijn. Verscheidene van deze ar-
chieven zijn overigens slechts gedeeltelijk of eerst na verkregen toestemming
toegankelijk, omdat in de verklaringen van overbrenging beperkende be-
palingen zijn opgenomen.

Indische spoorweg- en stoomtrammaatschappijen met klapper op personeels-
dossiers, 1880-1965;

federatie van verenigingen van cultuurondernemingen in Indonesië, 1918-1970;
vereniging voor de theecultuur, 1918-1960;
vereniging voor de kapok- en cacaocultuur, 1935-1957;
koffieproducentenvereniging, 1926-1958;
internationale vereniging voor de rubbercultuur, 1913-1969;
rubberstichting, 1932-1970;.
Deli spoorweg maatschappij DSM;
Kediri stoomtrammaatschappij NV;
Malang stoomtrammaatschappij;
Nederlandse handelmaatschappij, 1824-1950;
Nederlands-Indische handelsbank/nationale handelsbank NV, 1863-1967;
handelsvennootschap vjh Maintz en co. NV, 1874-1970;
cultuur- handel- en industriebank „koloniale bankjcultuurbank" NV, 1881-

1969;
maatschappij tot exploitatie der verenigde Majanglanden NV, 1892-1970;
cultuurmaatschappij „Wonolangan" te 's-Gravenhage, 1918-1939;
Dusseldorp en co. cultuurmaatschappijen te Amsterdam, 1887-1967;
Klattensche cultuurmaatschappij te 's-Gravenhage, 1887-1962;
Michiels Arnold cultuur- en handelsmaatschappij te Amsterdam, 1887-1957;
mijnbouw- en petroleummaatschappijen, 1864-1939;
Nederlandse handelmaatschappij: cultuurondernemingen 1892-1957;
ondernemersbond voor Indonesië te 's-Gravenhage, 1926-1958;
Oost- en Westindische opvoedingsmaatschappij te Delft, 1850-1870.

Bij het vragen van informatie uit de in dit artikel genoemde archieven of
bij het nagaan van mogelijkheden voor een onderzoek is het meer dan anders
nodig, dat alle reeds bekende gegevens worden vermeld of medegedeeld,
gezien de vele verschillende mogelijkheden tot een verder onderzoek, af-
hankelijk van de gegevens die reeds bekend zijn.

M. A. VAN DER WIJST

DOOPBOEKEN VAN AMBON
(1819 -1822)

In een vier pagina's lange lijst geeft ds. E. van Alphen in Gens Nostra XII
(1957), p. 60 e.v. een reeks inschrijvingen van dopen van een groot aantal
kinderen, met vermelding van geboortedatum, namen der ouders en getuigen
uit de enige kerkelijke registers van Ambon die bewaard zijn gebleven. De
andere kerkelijke registers zijn evenals die der Burgerlijke Stand in de Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan. Vele vaders der dopelingen waren militairen,
hoewel dit niet staat aangegeven.
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STAAT VAN DIENST

Hetgeen een staat van dienst van
een militair bevat is velen niet be-
kend. Als voorbeeld laten wij er hier
een volgen van Johan Nicolaas Wal-
last, die — zoals zijn staat vermeldt —
geboren is te Utrecht 18.1.1887. Va-
der Johannes; moeder Christina Vede-
laar; gehuwd 20.4.1916. Dit vond
plaats te Goes met Elisabeth Anna
Mange. Zij overleed in een Jappen-
kamp op 4.6.1944.

Na zijn eervol ontslag uit militaire
dienst werd hij directeur van het ge-
vangeniswezen en overleed te 's-Gra-
venhage 18.11.1953.

W A L L A S T, JOHAN NICOLAAS

Geboren: 18 januari 1887 te Utrecht. Stamboeknummer: 3 02 7.
28 sept. 1903; Soldaat vrijwilliger bij het instructie bataljon.
9 apr. 1904; Korporaal titulair.
2 juli 1904; Korporaal.
2 juli 1904; Overgeplaatst bij het 5e Regiment Infanterie.

28 apr. 1905; Sergeant.
21 okt. 1905; Overgeplaatst bij het 9e Regiment Infanterie.
10 maart 1910; Vrijwillig als Sergeant bij de Infanterie der Landweer in het XlXe

Landweerdistrict.
14 juni 1910; Op dato in werkelijke dienst bij het 5e Regiment Infanterie. Met groot

verlof.
13 aug. 1910; M.i.v. 1 sept. 1910 benoemd tot res. 2e Luitenant bij de Infanterie der

Landweer en wel in het XVIe Landweerdistrict. K.B. nr: 29.
8 mei 1911; In werkelijke dienst bij het 5e Regiment Infanterie.

28 mei 1911; Groot verlof.
25 maart 1912: In werkelijke dienst.
31 maart 1912; Groot verlof.
23 sept. 1912; In werkelijke dienst.
29 sept. 1912; Groot verlof.
27 okt. 1913; M.i.v. 1 nov. 1913 benoemd tot res. Ie Luitenant. K.B. nr: 65.

1 aug. 1914; In werkelijke dienst (Mobilisatie opkomst).
18 juli 1916; Gerekend van 2 juli 1916 aangesteld tot vliegenier en in verband

daarmede geplaatst bij de LVA, bij Beschikking Chef van de Generale
Staf nr: 6022.

3 nov. 1919; De diensttijd sedert 28 sept. 1903 wordt onafgebroken beschouwd.
D.v.O. nr: 27 d.d. 11 jan. 1917. M.i.v. 6 dec. 1919 overgeplaatst bij
het 16e Bataljon Landweer Infanterie. Beslissing Chef van de Generale
Staf nr: 8646.

7 dec. 1919; Groot verlof.
10 mei 1921; Voor de tijd van ten hoogste drie jaren gedetacheerd bij het Wapen

der Infanterie van het Leger in Nederlands-Indië, K.B. nr: 36.
2 juli 1921; Naar Oost-Indië vertrokken met het 33 Tambora.
2 aug. 1921; Geplaatst bij de troepenmacht ter Sumatra's Westkust.
4 aug. 1921; Ingedeeld bij het L.H. 17e Bataljon.
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10 mei 1922; Overgeplaatst bij het Ie Garnizoensbataljon van Sumatra's Westkust.
27 apr. 1923; Overgeplaatst bij het 2é Garnizoensbataljon van Sumatra's Westkust.
18 juni 1924; M.i.v. 2 juli 1924 op verzoek eervol ontslag van zijn detachering bij

het Leger in Nederlands lndië.
30 sept. 1924; Gerekend van 2 juli 1924 weder bij het Leger hier te lande ingedeeld

en wel bij het 5e Regiment Infanterie, Beschikking D.v.O. nr: 11.
24 juli 1926; Benoemd tot reserve Ie Luitenant bij het Leger in Nederlands lndië

met ouderdom in rang 1 nov. 1913. Gouv. Besluit nr: 26.
14 jan. 1927; Op dato met groot verlof. Onder intrekking van het Gouvern. Besluit

van 18 juli 1924 nr: 18 gerekend van 30 apr. 1925 op verzoek eervol
ontheven van zijn detachering bij het Leger in Nederlands lndië en
bepaald, dat de tijd van de datum der oorspronkelijke ontheffing van
de detachering, zijnde 2 juli 1924 tot de in dit Besluit genoemde datum
in aanmerking kan worden gebracht voor nonactiviteit buiten bezwaar
van den Lande en alleen daarvoor geldt, Gouvern. Besluit nr: 20.

25 febr. 1927; In verband hiermede de datum van ingang der weder in dienst bij het
Leger hier te Lande nader bepaald op 30 apr. 1925, Beschikking
D.v.O. nr: 22.

27 sept. 1932; M.i.v. 1 okt. 1932 een eervol ontslag uit de militaire dienst verleend.
K.B. nr: 58.

DECORATIËN:
De 6e december 1925 het onderscheidingsteken toegekend bij K.B. van 19 november
1844 nr: 46 ingesteld voor langdurige Nederlandse dienst als officier.

C. WALLAST

DE VIER OPPEROFFICIEREN DIE TE VELDE IN DIENST
VAN HET VADERLAND HET LEVEN LIETEN GEDURENDE
DE STRIJD VAN HET NEDERLANDS-INDISCH LEGER TE-
GEN DE BINNENLANDSE VIJAND IN HET TIJDVAK VAN

1815 - 1950

ANDREAS VICTOR PACIFIQUE MICHIELS, * Maastricht 30.4.1797, t
ter rede van Padang-Cove na zware verwonding enige uren tevoren te hebben
ontvangen in Kampong Kasoemba (Bali) 25.5.1849 als Generaal-Majoor, plv.
Commandant van het Ned.-Ind. Leger, Gouvernements-Commissaris en
Bevelhebber der 3e Balische Expeditie, Adjudant i.b.d. des Konings,
C.M.W.O., R.N.L., EV3, JM, EK, zn. van Mr. Josephus en Anna Elisabeth
Gillis.

JOHAN HARMEN RUDOLFF KÖHLER, * Groningen 3.7.1818, t Kota
Radja bij de 2e bestorming van de Grote Missigit 14.4.1873 als Generaal-
Majoor, Bevelhebber van de Ie Expeditie tegen Atjeh, RMWO4, EK, zn. van
Johan Hendrik en Johanna Christina Bitjer.

JOANNES LUDOVICUS JACOBUS HUBERTUS PEL, * Maastricht
10.1.1823, t Bivak Kampong Tonga (Atjeh) 24.2.1876, Generaal-Majoor
Militair- en Civiel Bevelhebber in Atjeh, CMWO, EV, EK, zn. van Jacobus
en Maria Gijsberta de Goey.

PETRUS PAULUS HERMANUS VAN HAM, * Breda 1.2.1839, t Tjakra
Negara (Lombok) 25/26.8.1894, Generaal-Majoor, 2e Bevelhebber van de
Expeditie tegen Lombok, RMWO4, EV, EK, zn. van Pieter Paulus en
Catharina Klaassen.
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HET MILITAIRE GESLACHT VEENHUIJZEN
I. Andries Albertsz., geb. Twello 15.1.1736, wonend op 't Veenhuijs ald.,

overl. ald., tr. (1) Elisabeth Nieuwenhuis; tr. (2) Twello 4.9.1768 Wilhelmina
Navers, geb. Goor, overl. Apeldoorn 2.8.1818, dr. van Reinier Navers.

Uit het tweede huwelijk:
1. Elisabeth Veenhuijzen, geb. Twello 4.1.1770.
2. Sophia Veenhuijzen, geb. Twello 27.1.1772.
3. Albert, volgt II.
4. Alberdina Veenhuijzen, geb. Voorst 9.7.1780, tr. Hoorn 11.2.1816

Adolf Zerben, geb. Namen 26.9.1776.
A. Zerben trad als tamboer in dienst 12.1.1793, korporaal 7.1.1797, sergeant

11.11.1804, adjudant onderofficier 26.11.1811, Ie luitenant 1.5.1816, kapitein
16.8.1829, gepensioneerd 9.12.1843. Hij had 37 dienstjaren, hij had 10 veld-
tochten medegemaakt en verkreeg zodoende 47 pensioenjaren; liep de volgende
verwondingen op: 2.10.1799 te Koedijk een schot rechterwang en 21.12.1812 te
Wilna door een sabelhouw twee vingers van de linkerhand afgeslagen.

5. Gerrit Jan (noemt zich) Alberts, geb. Apeldoorn 3.10.1783.

II. Albert Andriesz. Veenhuijzen, geb. Twello 9.7.1780, overl. Zutphen
14.3.1867, tr. 's-Gravenhage 19.5.1808 Joanna de Graauw, geb. ald. 29.11.
1789, overl. Zwolle 21.9.1841 dr. van Willem de Graauw.

A. A. Veenhuijzen werd kurassier Ie Regiment 8.11.1801, brigadier 1.3.1806,
fourier 2.9.1806, wachtmeester 11.11.1807, opperwachtmeester 27.2.1808, 2e
luitenant bij de 2e Orange 24.11.1813, Ie luitenant 24.5.1815, kapitein infanterie
26.11.1826; bij besl. nr. 80 van Z.M. 18.1.1827 met het schip „Middelburg" uit
Ter Veere naar Ned. Oost-Tndië; op 25.4.1830 teruggekeerd naar Nederland met
het schip „Susanna"; gepensioneerd 16.6.1840. Hij nam in Europa deel aan de
volgende militaire operaties: Beleg van Hamel, 1830 Dendermonde, was in 1831
in Staats Vlaanderen; kreeg in 1830 kogelwond in de rechterarm en werd ge-
decoreerd met de achtkantige bronzen medaille.

Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Dorothea Veenhuijzen, geb. Apeldoorn 1.4.1809, tr. Geert

Spijkerman.
2. Johannes Andries, volgt lila.
3. Hendrik Lodewijk, volgt Illb.
4. Albert Leonard Theodoor, volgt IIIc.
5. Carel Gerardus, geb. Haarlem 2.4.1831, overl. Rosmalen 18.12.1883.

C. G. Veenhuijzen trad in dienst 1.4.1847 bij het 3e Reg. Inf.; vice-korporaal
9.7.1848, korporaal 16.9.1848; vertrokken uit Hellevoetsluis aan boord van het
schip „Laurens Koster" 30.10.1848; aankomst te Batavia 4.4.1849; fourier
21.7.1850, sergeant 26.10.1850, sergeant-majoor 21.5.1851; 2e luitenant bij het
7e Bat. Inf. 14.8.1851; Ie luitenant bij besl. G.G. nr. 5 9.9.1856; op nonactiviteit
wegens lichamelijke ongeschiktheid tot actieve dienst 30.12.1860; in actieve dienst
hersteld 3.9.1861; kapitein bij besl. G.G. nr. 1 28.4.1862; wegens lichamelijke on-
geschiktheid eervol ontslagen bij besl. G.G. nr. 35 met recht op pensioen
ƒ585,— 30.8.1863.

lila. Johannes Andries Veenhuijzen, geb. Apeldoorn 25.3.1811, overl.
Bergen op Zoom 28.12.1889, tr. (1) Palembang 24.6.1849 Cornelia Elisabeth
Ochsée, geb. Padang 9.12.1832, overl. Semarang 28.1.1854, dr. van Charles
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Nicolaas Joseph Ochsée, kapt. inf., zoutpakhuismeester te Palembang (1849)
en Louise Charlotte Muller; tr. (2) 's-Gravenhage 3.6.1857 Anna Petronella
Theodora Verploegh Chassé, geb. Batavia 11.9.1826, overl. Bergen op Zoom
16.12.1889, dr. van Jacobus Adrianus Verploegh Chassée en Jkvr. Juliana
Cornelia Theodora Chassée.

J. A. Veenhuijzen kwam 5.4.1825 bij Min. disp. nr. 66 als crdet bij 17e Afd.
Inf. in dienst; korporaal ütulair 6.7.1827; sergeant titulair 12.1.1829; 2e luitenant
bij besl. Z.M. nr. 115 16.8.1829; overgeplaatst bij het Ie Bat. Jagers, besl. Z.M.
nr. 18 10.10.1831: Ie luitenant, besl. Z.M. nr. 21 5.6.1832; overgeplaatst bij de
troepen dienstdoende in Oost-Indië, Z.M. besl. nr. 69 18.7.1837; vertrokken naar
het Nieuwe Diep om te worden ingescheept aan boord van het schip „Betsie en
Sara", bestemd naar Oost-Indië 9.9.1837; aan boord gegaan 12.9.1837; in Indië
aangekomen 2.1.1838; geplaatst bij het 7e Bat. Inf. disp. Milit. Dept. 5.1.1838;
kapitein, besl. G.G. nr. 1 8.3.1838, besl. Z.M. nr. 92 1.3.1839; overgeplaatst bij
het Alg. Dep., besl. G.G. nr. 6 21.7.1838, besl. Z.M. nr. 41 28.5.1839; over-
geplaatst bij het l le Bat. Inf., besl. wnd. G.G. nr. 8 7.9.1840, besl. Z.M. nr. 9
9.7.1841; overgeplaatst bij het 6e Bat. Inf., besl. G.G. nr. 15 10.3.1845, besl.
Z.M. nr. 66 5.12.1845; majoor, besl. G.G. nr. 3a 20.8.1846, besl. Z.M. nr. 66
20.7.1847; overgeplaatst bij het G.B. te Palembang, besl. G.G. nr. 11 14.4.1848,
besl. Z.M. nr. 50 3.3.1849; luitenant-kolonel, besl. G.G. nr. 1 10.6.1850, besl.
Z.M. nr. 8 29.5.1851; overgeplaatst bij het 12e Bat. Tnf., besl. G.G. nr. 6
26.11.1852; kolonel der Inf. en belast met het bevel over de troepen te Willem I,
besl. G.G. nr. 3 20.11.1854; benoemd tot kolonel commandant der 3e Mil. Afd.
op Java, besl. G.G. nr. 1 26.1.1855, besl. Z.M. nr. 74 20.1.1856; twee jaren
verlof naar Europa verleend, besl. G.G. nr. 6 4.12.1855, bij besl. Z.M., op zijn
verzoek eervol uit Z.M. militaire dienst ontslagen, te rekenen v/m. 1.5.1857 en
v/m. die datum een pensioen toegekend van ƒ2000,— per jaar 12.2.1846. Hem
werd het onderscheidingsteken voor langdurige Nederlandse dienst als officier
toegekend, Ridder der Orde van de Nederlandschê Leeuw bij besl. Z.M. nr. 58
4.12.1856.

Kind:
1. Jeanne Helena Dorothea Henriette, geb. Padang 30.6.1845 (ingeschr.

Palembang sept. 1848), als dr. van Johannes Andries Veenhuijzen, ma-
joor, mil. commandant, 37 jaar, en inlandse vrouw Sarina Cenno, onge-
huwd, naar aanzien 15 jaar.

Uit het eerste huwelijk:
2. Louise Cornelia Johanna, geb. Semarang 19.1.1850, overl. Apeldoorn

14.1.1928.
3. Cornelia Dorothé Veenhuijzen, geb. Semarang 18.9.1852, overl. Zwolle

22.11.1936, tr. Bergen op Zoom 11.8.1875 William Klaas Voskuil, geb.
Medemblik 24A2.1842,mil. apotheker, overl. 's-Gravenhage 5.11.1893,
zn. van Pieter Voskuil en Geertruida MacGillavry.

4. Johannes Corneüs, geb. Semarang 18.1.1854.

Illb. Hendrik Lodewijk Veenhuijzen, geb. Gent 26.1.1824, overl. Welte-
vreden 7.4.1889, tr. Batavia 4.10.1851 Wilhelmina Annette Wittenrood, geb.
Batavia 4.4.1830, overl. Weltevreden 15.6.1919, dr. van Henry Guillaume
Wittenrood en Anna Christina Sweebe.

H. L. Veenhuijzen werd bij het 7e Rgt. Inf. vrijwillig geëngageerd als soldaat
voor 6 jaren, 1 maand en 15 dagen, zonder handgeld 16.5.1842; korporaal
11.10.1842; fourier 16.11.1844; bij het K.W.D. overgenomen als sergeant-majoor
van het 7e Rgt. Inf. en geëngageerd voor 6 jaren zonder handgeld 29.10.1845;
geëmbarkeerd te Nieuwe Diep aanboord van het schip „Johan Jacob" 20.3.1846;
gedebarkeerd te Batavia 13.7.1846 en geplaatst bij het 6e Bat. Inf.; overgegaan
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bij het Ie Bat. Inf. 3.5.1847 ;overgegaan bij het G.B. van S.W.K. 16.3.1848; over-
gegaan bij het Ie Bat. Inf. 1.5.1848; 2e luitenant, besl. G.G. nr. 1 14.6.1848,
besl. Z.M. nr. 50 3.3.1849; overgeplaatst bij het 7e Bat. Inf., besl. G.G. nr. 11
1.3.1849; Ie luitenant, besl. G.G. nr. 5 21.4.1853, besl. Z.M. nr. 92 24.2.1854;
overgeplaatst bij het G.B. in de 3e Mil. Afd.; Gouv. apoth. nr. II 8.3.1854;ige-
plaatst als instructeur op de onderofficiersschool te Mr. Cornelis, besl. G.G. nr.
24 17.1.1857; kapitein, besl. G.G. nr. 4 20.12.1857, besl. Z.M. 15.4.1859; over-
geplaatst bij het Korps Pupillen, besl. G.G. nr. 17 16.4.1858; overgeplaatst bij
het G.B. in de 2e Mil. Afd. op Java, besl. G.G. nr. 35 19.7.1860; overgeplaatst
bij het 10e Bat. Inf., besl. G.G. nr. 3 18.12.1861; overgeplaatst bij het Subs.
kader te Batavia, besl. G.G. nr. 3 13.3.1864; majoor, besl. G.G. nr. 8 19.2.1865;
overgeplaatst bij het l le Bat. Inf., besl. G.G. nr. 4 26.3.1865; overgeplaatst bij
het G.B. van C en O., besl. nr. 1 10.3.1866; 2 jaren verlof naar Nederland ver-
leend tot herstel van gezondheid en onder nadere goedkeuring des Konings hem
het behoud van aanspraak op bevordering gedurende de verloftijd verzekerd,
besl. G.G. 25.2.1869; bij Kon. kab. rescr. dd. 17.1.1870, nr. 3, is de goedkeuring
op bovenstaand besluit verleend; van verlof naar Ned.-Indië teruggekeerd per
schip „Noach I" 4.12.1870; aangekomen te Batavia 26.2.1871; luitenant-kolonel,
besl. G.G. nr. 1 18.2.1871; geplaatst bij het 10e Bat. Inf., disp. nr. 39 1.3.1871;
overgeplaatst als plaatselijk comandant te Batavia, disp. Clg. nr. 46 12.1.1872;
kolonel, besl. G.G. nr. 20 16.9.1874; overgeplaatst als commandant der Inf. te
Willem I, disp. Clg. nr. 19 25.9.1874; op verzoek, wegens volbrachte diensttijd
eervol en met behoud van recht op pensioen uit Z.M. militaire dienst ontslagen,
bij besl. G.G. nr. 17 7.6.1877, toegekend een pensioen ad. ƒ4000,— per jaar bij
besl. G.G. nr. 18 13.7.1877; bij besl. Z.M. dd. 19.2.1859 benoemd tot Ridder in
de Orde van de Eikenkroon; bij besl. G.G. nr. 4 10.11.1863 het onderscheidings-
teken voor langdurige dienst als officier toegekend; bij art. 1 van het G.B. dd.
5.1.1869 nr. 1, de bijzondere tevredenheid van de G.G. betuigd voor de klem-
volle hulp en loyale medewerking welke door hem op 21 en 24.7. en 6.8.1868
aan de gouverneur van Celebes zijn verleend bij de tocht tegen de in verzet ge-
komen Kraeng Bronto-Bronto in de Noordelijke districten van Celebes; eervol
vermeld bij afzonderlijke dagorders, zo in Indië als in Nederland voor zijn ge-
drag bij de in 1868 plaats gehad hebbende krijgsverrichtingen in de Noordelijke
districten van Celebes bij Z.M. besl. 2.9.1870.

Uit dit huwelijk:
1. Willem Hendrik Chrisüaan, geb. Batavia 20.11.1852, overl. ald. 19.6.

1853.
2. Maria Helena Veenhuijzen, geb. Batavia 31.10.1854, overl. Weltevreden

24.7.1915, tr. Batavia 23.10.1874 Johannes Hendrikus Bik, geb. Batavia
29.6.1849, overl. 's-Gravenhage 4. 9. 1907, zn. van Pieter Bik en Aletta
Christina Maria van Lier.

J. H. Bik werd 21.8.1866 benoemd tot kadet voor het wapen der Genie in
Oost-Indië, benoemd tot 2e luitenant bij het Korps der Genie en Sappeurs in
Oost-Indië 18.7.1870; vertrokken te Rotterdam aan boord van het schip „Noach
I" 30.11.1870; aangekomen te Batavia 26.2.1871; benoemd tot Ie luitenant, besl.
G.G. nr. 35 28.11.1871; later bevorderd tot kapitein.

3. Albert Johan, geb. Mr. Cornelis 3.3.1856.
4. Henriette Louise, geb. Batavia 13.6.1857.
5. Annette Georgette, geb. Gombong 14.4.1859.
6. Wilhelmina Cornelia, tweeling met voorgaande.
7. Hendrik Willem, geb. Tjilatjap 7.11.1860, Resident van Bali en Lombok.
8. Lucius Johannes Theodoor, volgt IV.
9. Anton Chrisüaan, geb. Batavia 25.3.1864, Resident van Riouw.
10. Carolina Geertruida, geb. Makassar 24.6.1866.
11. Henricus Anton Lucius, geb. Makassar 20.4.1868.
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IV. Lucius Johannes Theodoor Veenhuijzen, geb. Batavia 1.3.1863, kapi-
tein bij de inf. K.N.I.L., overl. Malang 7.3.1910, had verbintenis met Mina
Marain, geb. Depok 5.5.1873, dr. van Raden Marain.

Kinderen:
1. Anton, volgt V.
2. Lucie, geb. Soekaboemi 21.8.1908.

Zij kwam 27.8.1945 in dienst als schrijver bij de Marva; korporaal 1.8.1947,
sergeant 1.2.1948; officier Marva 3e klasse 1.9.1948; officier Marva 2e klasse
1.9.1958; eervol ontslag 1.9.1958.

V. Mr. Anton Veenhuijzen, geb. Singkel 26.2.1898, rechter in Ned. Oost-
lndië, tr. 's-Gravenhage 23.6.1922 Rosalina Margaretha Pickée, geb. Dord-
recht 17.7.1901, dr. van Christiaan Jan Baptist Pickée en Antje Kuiper.

Uit dit huwelijk:
1. Annetta Maria, geb. Medan 22.8.1925.
2. Lucius Anton, geb. Tandjong Karon 10.5.1932.
3. Johannes Christiaan, volgt VI.

VI. Johannes Christiaan Veenhuijzen, geb. Tandjong Karon 16.4.1934,
kapitein bij de Ned. Landmacht, tr. Middelburg 15.8.1967 Petronella Ver-
schoor, geb. Delft. 28.2.1942, dr. van Gijsbertus Verschoor en Maria Pieter-
nella Klapwijk.

Uit dit huwelijk:
1. Anton Niels, geb. Hooglanderveen 17.4.1968.
2. Hans Christiaan, tweeling met voorgaande.

IIIc. Albert Leonard Theodoor Veenhuijzen, geb. Gent 28.6.1828, overl.
Singkawang 22.4.1866, tr. (1) ca. 1851 Catharina Alexandrina Neijs, geb.
Ternate 17.2.1832, overl. Semarang 4.5.1852, dr. van Johannes Alexander
Neijs en Johanna Catharina Paulus; tr. (2) Zwolle 21.3.1862 Johanna Helena
Spijkerman, geb. Zwolle 18.3.1838, overl. Stratum 25.10.1915, dr. van Geert
Spijkerman en Wilhelmina Dorothea Veenhuijzen.

A. L. Th. Veenhuijzen trad in Nederland in dienst 16.5.1842 bij het 7e Rgt.
Inf. als soldaat voor 10 jaren 1 maand en 15 dagen zonder handgeld; korporaal
16.5.1844; bij het Koloniaal Werfdepot overgenomen als korporaal en geënga-
geerd voor 6 jaren zonder handgeld 29.10.1845; geëmbarkeerd te Nieuwe Diep
aan boord van het schip „Johan Jacob" 20.3.1846; gedebarkeerd te Batavia en
geplaatst bij het 6e Bat. Inf. 13.7.1846; overgegaan naar het Ie Bat. Inf.
21.1.1847; sergeant 16.1.1847; overgegaan naar het Garnizoensbataillon ter Su-
matra's Westkust 16.3.1848; 2e luitenant bij het 14e Bat. Inf. ing. Gouv., besl. nr.
3; Ie luitenant 28.5.1854; kapitein, besl. G.G. nr. 1 21.9.1858; twee jaar verlof
naar Nederland 1.1.1860; in Indië terug 31.8.1862.

Uit het eerste huwelijk:
1. Albert Alexander, geb. Semarang 27.4.1852, overl. 's-Gravenhage 15.3.

1929.

A. A. Veenhuijzen kwam 23.8.1867 als soldaat in dienst; korporaal titulair
1.3.1868, korporaal 19.11.1868, fourier 1.3.1871, sergeant 16.5.1873, 2e luitenant
19.12.1874; vertrok uit Nieuwe Diep 29.1.1875 met het schip „Java", aankomst
Batavia 20.3.1875 en geplaatst bij het 2e Bat, Inf.; kapitein 21.3.1888; majoor
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23.9.1895; daarna werd hij 14.1.1897 benoemd tot militair commandant van de
Westerafdeling van Borneo; op 11.7.1897 werd hem de rang van luitenant-
kolonel toegekend.

Uit het tweede huwelijk:
2. Willy Gerard Frederik Leonard Jean, geb. Bandjermasin 18.1.1863.
3. Wilhelmina Hendrika, geb. op Borneo 14.10.1865.

C. VEENHUIJZEN

GRAFSCHRIFTEN
OP DE NEDERLANDSE BEGRAAFPLAATS TE

KOEPANG OP HET EILAND TIMOR

In mijn artikel Inscripties op graven van Nederlanders in den vreemde
(Ambon), gepubliceerd in Gens Nostra XI (1956), p. 62 e.v. en XII (1957),
p. 43 e.v., vermeldde ik alle door mij op Ambon aangetroffen grafzerken,
waaronder vele van militairen. Hieronder laat ik volgen de teksten op de graf-
zerken op het eiland Timor te Kota Koepang die ik op 21 januari 1958 daar
noteerde. Niet alle zijn van militairen, maar het leek mij dienstig al het ge-
vondene te vermelden.

Hendrik Mulder, geb. Rotterdam 14.8.1892, in leven gep. sergeant ziekenverpleger
Ie klas, overl. Koepang 24.1.1937.

F. Eikers.
F. C. A. M. Jacksteijn, geb. Freijstadt (Pruis.), overl. Koepang 23.5.1878.
Hier rust mijn innig geliefde Echtgenoot Johan Herman Varkevisser, geb. Batavia

11.8.1877 ,overl. Koepang 31.1.1922.
Hier rust mijn innig geliefde vader Frans Marcus Huppe.
Cornelis Nicolaas de Boer, Officier van Gezondheid O.I.L., geb. Koog aan de Zaan

20.2.1888, overl. Koepang 14.11.1918.
R. D. Kruijt, Militair Commandant Koepang.
P. J. Pennings, geb. Vlissingen 22.7.1840, overl. Koepang 23.1.1886.
Victor Lambertus Visser, Predikant Prot. Gemeente van Koepang, overl. 1.5.1916,

oud 37 jaar.
R. Tuijt, Adj. machinist Kon. Marine, geb. Den Haag '21.6.1888, overl. Koepang

1.10.1907.
F. van Iperen.
Arij Verdam, geb. 3.2.1850, overl. Koepang 9.3.1897.
Johanna Eckenhausen-Zeelenberg, geb. Delft 24.2.1863, overl. Koepang 30.3.1899.
P. P. Vrijens, geb. Hasselt 14.12.1869 ,overl. Koepang 6.3.1918.
Ir. Eugene Edmond van Meurs, Landbouwconsulent, geb. Kota Radja 12.9.1904,

overl. Koepang 31.12.1933.
Willem Rudolf in 't Veld, overl. Koepang 1.3.1916, 70 jaar.
Mevr. Bakkers Eilers, weduwe van de Gouverneur van Celebes J. A. Bakkers.
D. W. J. C. Baron Van Lijnden, Resident van Koepang en Onderhorigheden, geb.

Wageningen 2.12.1813, overl. Koepang 24.5.1852.

E. VAN ALPHEN
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NAAMLIJST
VAN DE OPVOLGENDE LEGERCOMMANDANTEN, OPPERBEVEL-
HEBBERS VAN HET (KONINKLIJK) NEDERLANDS-INDISCHE

LEGER 1815-1950

Tot 1830 is de Indische Strijdmacht te beschouwen als een onderdeel van het Ne-
derlandse Leger dier dagen, aangevuld met in Indië aangeworven personeel, hetgeen
o.a. af te leiden is uit de functie-aanduiding van de Opperbevelhebber-Commandant
van dat Leger.

De scheiding tussen het Nederlandse- en het Ned.-Indische Leger werd echter pas
doorgevoerd na de Java-oorlog (1825-1830), bij de formatie vaststelling bij Besl. van
de Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië J. Graaf van den Bosch van 4.12.1830, No. 1,
nader goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16.3.1832, Nos. 93 en 94.

Bij Kon. Beslissing van 6.9.1836 werd de naam „Koninklijk Nederlands-Oost-Indisch
Leger" vastgesteld. Het praedicaat „Koninklijk" — nimmer gebezigd in officiële of
particuliere stukken, met uitzondering van opschriften van vaandels — geraakte in
onbruik om pas te herleven in 1933 toen het weder werd ingevoerd, terwijl het tussen-
voegsel „Oost" verviel. Ingevolge de op 20.9.1948 afgekondigde Grondwetswijziging
waarbij de landsnaam Nederlandsch-Indië werd gewijzigd in Indonesië, werd bij
schrijven van de Legercommandant No. Kab./2262/20544 dd 28.9.1948, bepaald dat
— onder verkregen goedkeuring van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen — met
ingang van 12.10.1948 de naam van het Leger zou luiden: „Koninklijk Nederlands
Indonesisch Leger".

Carl Heinrich Wilhelm Anthing, * Gotha 11.11.1766, t 's-Gravenhage 7.2.1823,
Lt.-Generaal, Commandant van het nieuw te scheppen koloniale leger in Ned. Indië,
resp. Ct. van de Indische Brigade bij het mobiele Ned. Leger 1815, Bevelhebber der
troepen van Staat in Ned. Oost-Indië (1816-1819)

Mr. Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, * Utrecht 15.12.1778,
t De Bilt (hz. „Vollenhove") 10.4.1848, Gouv.-Generaal van Ned.-Indië; het Opper-
bevel van Zr. M. Leger in Ned. Oost-Indië tijdelijk op zich genomen (1819)

Hendrik Merkus Baron (1835) de Koek, * Heusden 25.5.1779, t 's-Gravenhage
12.4.1845, Lt.-Generaal, Commandant van 's Konings troepen in Ned.-Indië (1819-
1825)

Josephus Jacobus Baron (1831) van Geen, * Gent 1.9.1775, t Rijswijk (ZH) (hz.
„Veldzicht") 10.11.1846, Lt.-Generaal, provis. Bevelhebber van 's Konings Leger in
Ned.-Indië (1825-1828)

Benjamin Bischoff, * 's-Gravenhage 18.9.1787, t Tjiandjoer 7.7.1829, Generaal-Maj.,
Commandant van het gehele Leger in Ned. Oost-Indië (1828-1829)

Hendrik Merkus Baron (1835) de Koek, * Heusden 25.5.1779, t 's-Gravenhage
12.14.1845, Lt.-Generaal en Lt. Gouverneur-Generaal, Ct. der Nederlandsche troepen
in Oost-Indië (1829-1830)

Johannes Graaf (1839) van den Bosch, * Herwijnen 2.2.1780, t 's-Gravenhage (hz.
„Boschlust") 28.1.1844, Lt.-Generaal, Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, met voor-
behoud van het Kommandement der troepen in Oost-Indië (1830-1831)

Hubert Joseph Jean Lambert Ridder (1841) de Stuers, * Roermond 16.11.1788, t
Maastricht 13.4.1861, Generaal-Maj., Ct. der troepen in Oost-Indië (1831-1835)

Frans David Cochius, * Valburg 11.12.1787, t Rijswijk (ZH) 1.5.1876, Generaal-
Maj./Lt. Generaal (1843), Ct. van het Leger in Ned.-Indië (1835-1847)

Jhr. Carel van der Wyck, * Zutphen 1.2.1797, t Arnhem 30.6.1852, Generaal-Maj.,
voorl. Ct. van het Indische Leger (1848-1849)

Andreas Victor Pacifique Michiels, * Maastricht 30.4.1797, t ter rede v. Padang-
Cove, Bali 25.5.1849 na ernstige verwonding in Kampong Kasoemba, Generaal-Maj.
tit., tijd. wnd. Ct. van het Indische Leger (1849)

Karl Bernhard Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, * Weimar 30.5.1792, t Lieben-
stein 31.7.1862, Lt.-Generaal/Generaal der Inf. (1849), Ct. van Z.M. Leger in Oost-Indië
(1849-1851)

Gerhardus Bakker, * Winschoten 8.3.1801, t Bloemendaal 4.11.1869, Generaal-Maj.,
tijd. Ct. van het Indische Leger (1851-1854)
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Francois Vincent Henri Antoine Ridder (1843) De Stuers, * Roermond 29.11.1792,
t 's-Gravenhage 29.12.1881, Lt.-Generaal, Ct. van het Ned. Oost-Indische Leger
(1854-1858)

Jan van Swieten, * Mainz 28.5.1807, t 's-Gravenhage 9.9.1888, Lt.-Generaal, Ct. van
het Nederl. Oost-Indisch Leger (1858-1862)

Charles Pierre Schimpf, * St. Omer 13.2.1812, t 's-Gravenhage 31.12.1886, Lt.-
Generaal, Ct. van het Leger in Ned.-Indië (1862-1865)

Augustus Johannes Andresen, * Zutphen 22.11.1808, t Breda 16.4.1872, Lt.-Generaal,
Ct. van het Leger en Chef van het Departement van Oorlog in Ned.-Indië (1865-1869)

Willem Egbert Kroesen, * Groningen 7.2.1817, t 's-Gravenhage 22.6.1873, Lt.-
Generaal, Ct. v. h. Leger en Chef v. h. D.v.O. in Ned.-Indië (1869-1873)

Nicolaas Hans Willem Stumphius Whitton. * Huil 22.4.1816, t Wiesbaden 2.11.1880,
Lt.-Generaal, idem idem (1873-1875)

Gilles Pieter de Neve, * Bergen op Zoom 30.12.1823, t Leiden 19.9.1883, Lt.-
Generaal, idem idem (1875-1879)

Huibert Gerard Boumeester, * Bantam 17.9.1831, t 's-Gravenhage 6.1.1894, Lt.-
Generaal, idem idem (1879-1883)

Karel Lodewük Pfeiffer, * Delft 4.4.1834, t 's-Gravenhage 16.4.1901, Lt.-Generaal,
idem idem (1883-1887)

Antonie Haga, * Sneek 11.2.1834, t 's-Gravenhage 14.9.1902, Lt.-Generaal, idem
idem (1887-1889)

Theodoor Johan Arnold van Z(jll de Jong, * Velp (Gld) 31.3.1836, t 's-Gravenhage
28.5.1917, Lt.-Generaal, idem idem (1889-1893)

Adriaan Rudolf Willem Gey van Pittius, * 's-Gravenhage 13.8.1838, t 's-Gravenhage
15.1.1896, Lt.-Generaal, idem idem (1893-1895)

Marinus Segov, * Soerabaia 25.2.1841, t 's-Gravenhage 7.7.1923, Generaal-Maj., plv.
Ct. v. h. Leger en wnd. Chef v. h. D.v.O. in Ned.-Indië (1895)

Jacobus Augustinus Vetter, * 's-Gravenhage 2.12.1837, t 's-Gravenhage 2.12.1907,
Lt.-Generaal, Ct. v. h. Leger en Chef v. h. D.v.O. in Ned.-Indië (1895-1897)

Lammert Swart, * Amsterdam 11.2.1846, t 's-Gravenhage 16.1.1909, Lt.-Generaal,
idem idem (1897-1900)

Herbert Cornelis Pieter de Bruyn, * Zwolle 11.12.1847, t Batavia 10.2.1903, idem
idem (1900-1903)

Jhr. Johan Cornelis van der Wyck, * Buitenzorg 11.1.1848, t 's-Gravenhage 2.10.1919,
Generaal-Maj., idem idem (tijd.) (1903)

Willem Boetje, * Wormerveer 2.4.1849, t 's-Gravenhage 28.7.1943, Lt.-Generaal,
idem idem (1903-1905)

Jhr. Johan Cornelis van der Wyck, * Buitenzorg 11.1.1S48, t 's-Gravenhage 2.10.1919,
Lt.-Generaal, idem idem (1905-1907)

Marinus Bernardus Rost van Tonningen, * Curacao 24.10.1852, t 's-Gravenhage
7.1.1927, Lt.-Generaal, idem idem (1907-1909)

Pieter Cornelis van der Willigen, * Gouda 31.1.1859, t Batavia 13.6.1910, Lt.-
Generaal, idem idem (1909-1910)

Gotfried Coenraad Ernst van Daalen, * Makassar 23.3.1863, t 's-Gravenhage
22.2.1930, Lt.-Generaal, idem idem (1910-1914)

Johan Pieter Michielsen, * Nijmegen 11.6.1862, t Kali Djati 14.2.1916, Lt.-Generaal,
idem idem (1914-1916)

Hendrik Christiaan Kronouer, * Dordrecht 15.3.1863, t 's-Gravenhage 7.7.1932, Lt.-
Generaal, idem idem (tijd.) (1916)

Wolter Robert de Greve, * Buitenzorg 25.5.1864, t 's-Gravenhage 18.8.1924, Lt.-
Generaal, idem idem (1916-1918)

Cornelis Hendrik van Rietschoten, * 's-Hertogenbosch 10.2.1862, t 's-Gravenhage
16.4.1942, Lt.-Generaal, idem idem (1918-1920)

Gerard Kornelis Dijkstra, * Pontianak 2.6.1867, t 's-Gravenhage 29.6.1946, Lt.-
Generaal, Ct. v. h. Leger en Hoofd v. h. D.v.O. in Ned.-Indië (1920-1922)

Frans Jan Kroesen, * Padang 27.2.1870, t 's-Gravenhage 18.2.1952, Lt.-Generaal,
idem idem (1922-1924)
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Karel Felix Eduard Gerth van Wijk, * Magelang 15.4.1870, t 's-Gravenhage 7.1.1935,
Lt.-Generaal, idem idem (1924-1926)

Willem Andreas Blits, * Den Helder 1.8.1874, t 's-Gravenhage 26.11.1949, Generaal-
Maj., idem idem (tijd.) (1926)

Hermanus Leonardus La Laii, * Haarlem 4.4.1876, t Batavia 16.5.1945, Lt.-Generaal,
idem idem (1926-1929)

Heinrich Adolf Cramer, * Amsterdam 19.9.1877, t Vlissingen 14.7.1951, Lt.-Generaal
idem idem (1929-1932)

Johunncs Cornelis Koster, • Overschie 6.2.1882, t 's-Gravenhage 7.2.1963, Lt.-
Generaal, idem idem (1932-1935)

Murk Boerstra, * Sneek 28.11.1883, t 's-Gravenhage 9.5.1953, Lt.-Generaal, idem
idem (1935-1939)

Gerardus Johannes Berenschot, * Solok 24.7.1887, t bij Kemajoran 13.10.1941, Lt.-
Generaal, idem idem (1939-1941)

Hein ter Poorten, * Buitenzorg 21.11.1887, t 's-Gravenhage 15.1.1968, Lt.-Generaal,
idem idem (1941-1942)

Ludolph Hendrik van Oyen, * 's-Gravenhage 25.4.1889, t 's-Gravenhage 28.7.1953,
Lt.-Generaal, idem idem (Australië) (1943-1945)

Simon Hendrik Spoor, * Amsterdam 12.1.1902, t Batavia 25.5.1949, Lt.-Generaal/
Generaal (1949), Ct. v. h. Leger en Hoofd v. h. D.v.O. in Ned.-Indië/Indonesië (1948)
(1945-1949)

Dirk Cornelis Buurman van Vreeden, * Soerakarta 16.6.1902, f Parijs 12.6.1964, Lt.-
Generaal, Ct. v. h. Leger en Hoofd v. h. Departement van Oorlog in Indonesië (1949-
1950), Commandant Nederlandse Legerstrijdkrachten in Indonesië (1950)

NAAMLIJST
VAN DE OFFICIEREN, CHEFS VAN DE GENERALE STAF VAN HET
NED. IND. LEGER, SEDERT DE STICHTING VAN DAT DIENSTVAK
MET AANDUIDING VAN DE RANG, WAARIN DE FUNCTIE WERD
BEKLEED EN DE JAARTALLEN GEDURENDE WELKE DEZE

WERD VERVULD

Isaac Penning Nieuwland, * Schiedam 30.1.1795, t Arnhem 31.5.1857, Generaal-
Majoor der Infanterie (1837-1853)

Jhr. Dr. Philipp Franz Balthasar von Siebold, * Würzburg 17.2.1796, t München
18.10.1866, med. dr., Dir. Officier van Gezondheid Ie kl., Kolonel der Infanterie
(1853-1855) [beroemd ethnograaf, natuurkundige en ontdekkingsreiziger in Japan]

Eduard Christian Carl Steinmetz, * 's-Gravenhage 26.3.1810, t Buitenzorg 15.4.1878,
Kolonel der Infanterie (1855-1857)

Pieter Hendrik Koster, * 's-Hertogenbosch 28.8.1821, t 's-Gravenhage 2.6.1861, Lt.-
Kolonel der Infanterie (1857-1860)

Jhr. Frans Willem Rudolf Flugi van Aspermont, * Bergen (Henegouw) 14.8.1823,
t 's-Gravenhage 9.11.1889, Kolonel der Artillerie (1860-1869)

De functie vacant 1869-1876

Karcl Lodewük Pfeiffer, * Delft 4.4.1834, t 's-Gravenhage 16.4.1901, Kolonel der
Genie (1876-1879)
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Hendrik Frederik Meyer, * 's-Hertogenbosch 1.11.1832, t Breda 28.4.1895, Kolonel
der Infanterie (1879-1881)

Frederik Rudolph Karel Peyer im Hoff, * Breda 1.10.1829, t 's-Gravenhage
26.12.1889, Kolonel der Artillerie (1881-1883)

Antonie Haga, * Sneek 11.2.1834, t 's-Gravenhage 14.9.1902, Kolonel der Artillerie
(1883-1886)

Adriaan Rudolf Willem Gey van Pittius, * 's-Gravenhage 13.8.1838, t 's-Gravenhage
15.1.1896, Generaal-Majoor der Artillerie (1886-1893)

Herman Helb, * Suriname 17.10.1841, t Buitenzorg 21.6.1947, Luit.-Kolonel der
Infanterie (1893-1894)

Jan Jacob Karel de Moulin, * Maastricht 13.12.1845, t Koeta Radja 7.7.1896,
Generaal-Majoor der Artillerie (1894-1896)

Lammert Swart, * Amsterdam 11.2.1846, t 's-Gravenhage 16.1.1909, Generaal-Majoor
der Infanterie (1896-1897)

Joannes Benedictus van Heutsz, * Coevorden 3.2.1851, t Montreux 10.7.1924,
Generaal-Majoor der Infanterie (1897-1898)

George Wynand Beeger, * Utrecht 26.5.1850, t 's-Gravenhage 9.11.1904, Generaal-
Majoor der Infanterie (1898-1903)

Gijsberüis Johannes van Kooten, * Eist (Gld) 23.3.1851, t 's-Gravenhage 29.5.1923,
Generaal-Majoor der Artillerie (1903-1906)

Pieter Cornelis van der Willigen, * Gouda 31.1.1859, t Batavia 13.6.1910, Generaal-
Majoor der Artillerie (1906-1909)

Gotfried Coenraad Ernst van Daalen, * Makassar 23.3.1863, t 's-Gravenhage
22.2.1930, Luitenant-Generaal der Artillerie (1909-1910)

Johan Pieter Michielsen, * Nijmegen 11.6.1862, t Kali Djati 14.2.1916, Generaal-
Majoor der Infanterie (1910-1914)

Wolter Robert de Greve, * Buitenzorg 25.5.1864, t 's-Gravenhage 18.8.1924, Gene-
raal-Majoor der Genie (1914-1916)

Pieter Jacob Spruyt, * Rotterdam 8.9.1865, t Bandoeng 14.11.1919, Generaal-Majoor
der Infanterie (1916-1919)

Frans Jan Kroesen, * Padang 27.2.1870, t 's-Gravenhage 18.2.1952, Generaal-Majoor
der Infanterie (1919-1922)

Karel Felix Eduard Gerth van Wük, * Magelang 15.4.1870, t 's-Gravenhage 7.1.1935,
Generaal-Majoor der Infanterie (1922-1924)

Pieter van Genderen Stort, * Moeara Doea 20.2.1873, t 's-Gravenhage 14.5.1953,
Generaal-Majoor der Infanterie (1924-1926)

Heinrich Adolf Cramer, * Amsterdam 19.9.1877, t Vlissingen 14.7.1951, Generaal-
Majoor der Infanterie (1926-1929)

Johannes Cornelis Koster, * Overschie 6.2.1882, t 's-Gravenhage 7.2.1963, Generaal-
Majoor der Infanterie (1929-1932)

Murk Boerstra, * Sneek 28.11.1883, t 's-Gravenhage 9.5.1953, Generaal-Majoor der
Artillerie (1932-1934)

Gerardus Johannes Berenschot, * Solok 24.7.1887, t bij Kemajoran 13.10.1941, (1934-
1937 en 1938-1939)

Aleid Gerhard van Tricht, * Arnhem 4.1.1886, t 's-Gravenhage 11.5.1969, Generaal-
Majoor der Infanterie (1937-1938)

Hein Ter Poorten, * Buitenzorg 21.11.1887, t 's-Gravenhage 15.1.1968, Generaal-
Majoor der Infanterie (1939-1941)

N.B. Sedert 1922 oefende de Chef (Hoofd) van de Generale Staf tevens de functie uit van Inspecteur
van de Militaire Luchtvaart.

A.R.K.
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IV/7 14

HUYBERT
VASTER

Cuyper

— Amsterdam (No.k.)
24.4.1686

• Amsterdam (Wa.k.)
10.3.1723

V/15 30

JAN
MELT

zn. v. Symon
Jansz. en

Meritie Jans

Kuiper

— A'dam (W.k.)
8.1.1666

V/16 31

SARA
LEENDERS

dr. v. Lecndert
Lecnartsz.

(v. Ceulen) en
Lucia Wyncoop

~ A'dam (O.k.)
6.4.1667

Amsterdam (O.k.)
ro 28.4/7.5.1685

IV/8 , 15

MARIA
MEL(D)T

~ Amsterdam (No.k.)
26.5.1688

O Amsterdam (Wa.k.)
17.4.1753

oo Amsterdam (N.k.) 30.5/16.6.1709

I1I/4 7

ELSELINA VASTER

~ Amsterdam (Wa.k.) 30.10.1722
t Neuilly 31.3.1796

co Amsterdam (N.k.) 19.2/7.3.1740

11/2 3

MARIE PETRONELLE MERKUS

*/~ Amsterdam (Wa.k.) 17.11/6.12.1741 t Parijs (Passy) 31.12.1789

14.2/3.3.1777

ï

t 's-Gravenhage 12.4.1845

(GMWO, GNL, COU/COR, ZK, MK, JM)
Franse Dienst; in Eng. gevangensch. (1811-'13), Gen-Maj. in Ned. Dienst (1815), Gouverneur
en Opperbev. Land- en Zeemacht van 's-Rijks Aziatische Bezittingen beoosten de Kaap de
(1831-'35), Min. v. Binnenl. Zaken (1836-'41), Min. v. Staat (1841), Kanselier der beide Ned.
Riddersch. v. Nd. Brabant; verheven in de Ned. Adel met titel v. Baron (1835)
* Berlijn 1788, f Magelang 28.12.1828, dr. van Wcndelin en Adriana Geertruida Lodisio
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V/l 16

Ds. DAVID
COCHIUS

zn. v. Ds.
Philipp Wilhelm

en
Agnes Parent

Predt. te Gas-
trup Schirm-

beck en Uedem

• Wermels-
kirchen

21.12.1653
t Uedem
16.9.1715

V/2 17

JOHANNA
VON DER
WEYHEN

t Uedem
19.8.1700

rn 11

IV/1 8

WOLTHER WILHELM
COCHIUS

* Uedem (Goch)
5.12.1688

V/3 18 V/4 19

IV/2 9

I1I/1 4

Ds. FRANS DAVID COCHIUS
Nederd. Geref. Predt. o.h. kasteel Huet (1743) te
Gendt, en Erlecom (1744), Valburg en Homoet

(1745)
* Uedem 15.10.1713
t Valburg 19.8.1838

V/5 20

JAN
PRINS

zn. v. Jan

V/6 21

JOANNA
HUBERTI

dr. v. Gellinus
Huberti

Aalten
°° 26.4/17.5.1685

IV/3 10

GERRIT JAN
PRINS

~ Aalten
18.7.1686

V/7 22

WIIXEM
ARENTSEN

zn. v. Hendrik
Arents

V/8 23

GERRITJEN
DOEINK

dr. v. Hendrik

Aalten
°° 24.2/16.3.1684

1V/4 11

BEERNDEKEN
ARENTSEN

~ Aalten
31.1.1692

co Aalten 4.1/1.2.1711
III/2 5

HENRICA BERENDINA PRINS

~ Aalten 14.5.1719
t Valburg v. 1778

oo I Aalten 29.6/...7.1742

H/1 2

GERRIT JAN CASPARUS COCHIUS

Landbouwer, Tabaksplanter, Assessor en Burgemeester van Eist (Betuwe)

~ Valburg 30.7.1744 t Valburg 19.8.1838

co Nijmegen

i / i

*A~ Valburg 11/17.12.1787 F R A N S DAVID COCHIUS
Luitenant-Generaal, Commandant v. h. Ned.

oo Batavia 16.10.1835 CATHAREVA PETRONELLA MARIA BREST VAN KEMPEN,

van Engelen

Samenstelling: A.R.K.
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V/9 2

FREDERIK
DIBBETS

zn. v. Derrick
Jansz.

Lidmaat N.G.
Oene 6.1707

* Terwolde
1672

t Ocne
11.5.1741

V/10 25

JENNEKEN
EMAUS

dr. v. Gerrit
Jansz.

Lidmaat N.G.
Oene 12.1701

• Niibroek
1672

t Oene
2.1.1745

1694

IV/5
GEERRIT
DIBBETS

Rijdende bode b.h. Hof
van Gelderland
Tabakskoopman

* 1695/96
• Arnhem

3.5.1743
co Arnhem/Oene

V / l l 26

ARNOLDUS

VARSSEVELD

Tamboer

t vóór 1722

V/12 :

HERMINA
•THEUNISSEN

dr. v. Teunis
Jansz en

Fijken Dirks

— Arnhem
3.4.1667

Arnhem
24.3/18.4.1688

12 IV/6 13
DIRKJE

VAN VARSSEVELD

— Arnhem
8.5.1695

• Arnhem
26.4.1757

11/30.4/3.5.1722

m/3

ARNOLDUS DIBBETS

Stadsbouwmeester van Nijmegen
Burger van Nijmegen (1.7.1744)

~ Arnhem 24.6.1722
• Nijmegen (St. Stevensk.) 8.8.1783

V/13 28

JACOB
NIEUHOF

(N1ENIIOVE)

V/14 29

SYBILLA
DU PRÉ

dr. v. Jan en
Eva Fleur

Zutphen
24.10.1652

Arnhem
8/26.2.1679

IV/7

JAN
NIJHOFF

Stadsmetselaar

~ Arnhem
19.2.1682
O Arnhem
17.7.1733

V/15 30 V/16

JOHAN
OERINK

zn. v. Dibbet
en Maryken

Jan Hendriksdr
Ruyters

— Arnhem
14.1.1655

31

ANNA
v. HEERDE

dr. v. Hendrick
en Nieltje
de Wilde

Lidmaat N.G.
1.10.1684

Zwolle
28.2.1665

n Arnhem
27.3.1743

Arnhem

IV/8

5-10-1689

MARIA
ORING(H)

~ Arnhem
25.12.1693

• Arnhem
22.5.1773

15

oo (o.tr.) Arnhem 5.12.1716

Ml/4
JOHANNA NIJHOFF

~ Arnhem 22.5.1721
t / a Arnhem 2/6.10.1799

co Arnhem/Nijmegen 20/23.8/6.9.1744

n/2

ANNA DIBBETS

*/ ' - ' Nijmegen (St. Stevensk.) 17/31.4.1754

30.11/17.12.1783

t Valburg 27.12.1832

t Rijswijk (Z.H.) i.s.1876(CMWO, ES, RNL, EV, ZK, JM, GEK)
Ind. Leger, Adjudant i.b.d. van Z.M. de Koning

*/<~ Breda 21/29.12.1805, f Arnhem 6.5.1887, dr. van Jacobus Johannes en Maria Frederika

v. Strijen
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FRANS DAVID COCHIUS

Geb./ged. Valburg 11/17.12.1787,
overl. Rijswijk (ZH) (hz „Vreden-
oord") 1.5.1876, zn. van Gerrit Jan
Casparus en Anna Dibbets, tr. Batavia
16.10.1835.

Catharina Petronella Maria Brest

van Kempen, geb./ged. Breda 2 1 /
29.12.1805, overl. Arnhem 6.5.1887,
dr. van Jacobus Johannes en Maria
rederika van Engelen van Strijen.

%* Getrouwd:
F. D. C O C H I U S ,

Generaal-Majoor, Kommandanc van het
Indische Leger, en

C. P. M. BREST VAN KEMPEN.
B A T A V I A , den i6<i« October 1835.

STAAT VAN DIENST
5.10.1804 als Elève der Genie in dienst getreden van de Bataafse Republiek op de

Militaire School te Zutphen en sedert 1806 op die te Amersfoort; 8.8.1808 bend. tot
Luitenant-Surnumerair bij de Genie van het Leger van het Koninkrijk Holland om
dienst te verrichten in de stelling Amsterdam, gevolgd door plaatsing bij hetyTopo-
grafisch Bureau van Oorlog te Den Haag; 19.7.1809 Luitenant-Ingenieur; 17:12.1810
Ie Luitenant bij de Staf der Genie in franse Dienst na de inlijving van het Kon.
Holland bij het Franse Keizerrijk en geplaatst in de stelling Den Helder; 31.7.1811 2e
Capitein der Sappeurs; 21.7.1812 Ie Capitein der Sappeurs; 31.8.1812 Capitein der 2e
KI. bij de Staf van het Wapen der Genie; in dat jaar orders ontvangen zich te begeven
naar de Grande Armee op terugtocht uit Rusland ter plaatsing bij de Ie Divisie van het
Observatiekorps aan de Elbe onder de bevelen van de Lt.-Generaal Graaf Maison;
begin 1813 met gunstig gevolg de opdracht vervuld om van Magdenburg uit tot Webern
(Alte Mark) de rivier af te zakken in vaartuigen onder dekking van een compagnie
Infanterie en alle ontmoete schepen op te brengen cq te vernielen; vervolgens bij ver-
kenningsopdracht van het Legerkorps Murat bij Möckern twee temporaire bruggen
over kleine rivierarmen geslagen onder vijandelijk vuur; overigens overwinterd in ge-
contreerde kampementen in het Harzgebergte gelegen; het onderdeel verenigd zijnde
met het 5e Grote leger, deelname aan de overwinningsslagen bij Lützen en Bautzen en
aan de strijd bij Katzbach en Löwenberg; in de volkerenslag bij Leipzig, waarbij het
Legerkorps vrijwel werd vernietigd, een lichte verwonding opgelopen aan de linkerarm;
aan gevangenname ontsnapt door met slechts enkele lotgenoten over de brug over de
Eister te gaan voordat deze in de lucht vloog; na hergroepering van het korps en
aanvulling met recruten terugtocht op de Rijn, na succesvolle strijd bij Hanau; via
Koblentz op verzoek overgeplaatst naar het strijdend gedeelte van het leger; bij ver-
dediging en behoud van de vesting Hüningen tegen een meervoudige overmacht, blijk
gevende van kalmte en onverschrokkenheid hetgeen bij zijn wapenbroeders het gezegde
ontlokte „voila un homme qui veut se faire tuer". Na ontslag uit Franse krijgsdienst
onmiddellijk overgenomen door het nieuw gevormde Nederlandse leger als Ie Luite-
nant-Ingenieur met de rang van Kapitein 2e KI. op 22.8.1814; gehoor gevende aan de
oproep voor dienst in Nederlands Indië geplaatst als Ie Kapitein-Ingenieur bij de Indi-
sche Brigade 8.12.1814; na herneming van het gezag door Napoleon en diens bedreiging
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van de Nederlanden, overgeplaatst naar het leger te velde en maakte als zodanig de
slag bij Quatre Bras en Waterloo mede en nam deel aan de verovering en bestorming
van Quesnoix en Valenciennes; na hergroepering en terugtrekking op het vaderland
van de Indische Brigade onder de Lt.-Generaal Carl Heinrich Wilhelm Anthing op
Texel geëmbarkeerd 16.10.1815 op het linieschip „Amsterdam", dat de 29e d.a.v. van
de rede uitzeilde en op 13.5.1816 te Batavia arriveerde; na overgave van de kolonie
door de Engelsen op 19.8.1816 in zijn rang belast met de functie van Eerstaanwezend
Ingenieur in de gevormde Ie Groote Militaire Afdeling, ter standplaats Weltevreden;
belast met een zending naar Indramajoe, een werkzaam aandeel hebbende bij het be-
teugelen van de opstand in het Krawangse; 24.8.1817 bevorderd tot Majoor en in 1819
de waarneming van de dienst van Directie van Fortificatiën en Civiele gebouwen op-
gedragen en als zodanig de Gouverneur-Generaal baron van der Capellen vergezeld op
een inspectiereis over Java; na bevordering tot Luit.-Kolonel-Ingenieur op 9.2.1821 en
nauwelijks hersteld van een cholera aanval bestemd tot Commandant der Genie en
Pioniers voor de expeditie naar Palembang onder de Generaal-Majoor H. Merlcus de
Koek; derwaarts vertrokken met het zeilschip „Kembang-djatie"; bij herhaling getui-
gende van grote persoonlijke moed en bekwaamheid een werkzaam aandeel hebbende
bij verovering van de geduchte, bijzonder krachtig versterkte en verdedigde vijandelijke
vesting Kambaroe en aan het hoofd van de colonne de kraton binnentrekkende, de
opstandige sultan gevangen nemende; na afloop van de expeditie de bijzondere tevre-
denheidsbetuiging ontvangen van de Generaal-Opperbevelhebber, Gouvemements-
Commissaris en ter beloning van zijn zo belangrijke diensten bewezen, door Z.M. bij
diens Besl. van 1.5.1828, No. 29 benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde der 3e
klasse met het zo zeldzame overslaan van de 4e klasse; op 2.6.1822; door de Gouver-
neur-Generaal benoemd tot Adjunct Directeur van Fortificatiën en Civiele Gebouwen,
volgde in 1823 de aanstelling tot Directeur; mede wegens gezondheidsredenen in 1824
de G.G. vergezeld op diens reis door de Molukken; in juli 1825 zich op een inspectie-
reis bevindende in de Vorstenlanden, brak onder Pangeran Ario Dipo Negoro, mede-
voogd over de minderjarige Sultan Hamangkoe Boewana V, een gewelddadige en snel
om zich heen grijpende opstand uit, die zou uitgroeien tot een wrede en verwoestende
vijf jaren durende oorlog — de Java-oorlog — die heel Indië in haar ban zou houden
en die ongekend zware offers in mensen en materieel van beide bellingerenten zou
vergen; wegens verbroken verbindingen met Batavia door de Burgerlijke autoriteiten
uitgenodigd om als hoogst-aanwezende militair de nodige maatregelen te nemen om het
hoofd te bieden aan de wel zeer 'hachelijke situatie; deze geaccepteerd hebbende, er in
geslaagd om met een geringe strijdmacht Djocja, dat uitgehongerd dreigde te worden,
te ontzetten en te bewaren tot de komst van de Algemeen Bevelhebber van het Veld-
leger, de Generaal H. Merkus de Koek met aanzienlijke versterkingen; 31.12.1825 be-
vorderd tot Kolonel-ïngenieur en inmiddels belast met het commandement in het
Djocjase en in deze gewichtige functie een werlcdadig en belangrijk aandeel hebbende
in de gehele oorlogvoering tot het einde toe, gedurende welke als meest in het oog
lopende wapenfeiten te vermelden zijn de inname, anno 1826, van de Oude Kraton te
Plereth, door de muiters fanatiek verdedigd en de afweer, in het zelfde jaar, te Karta-
Soera, van de aanval van de hoofdmacht van Dipo Negoro; bij Besl. van de Commis-
saris-Generaal van 31.12.1827, No. 20 benoemd tot Chef van de 3e Afd. van het
Militair Departement; bij Z.M. Besl. dd. 22.11.1828, No. 28 volgde een Eervolle ver-
melding bij Dagorder wegens uitzonderlijke daden van moed en beleid betoond gedu-
rende de strijd op Java; wegens ernstig meningsverschil met de Commissaris-Generaal
door diens weder in dienst stelling van een officier na pensionering gedurende zeven
jaar en plaatsing in anciënniteit boven de zijne eervol ontslag uit de dienst verzocht,
hetwelk bij Besl. van 18.11.1829, No. 16 werd verleend; nochtans de eervolle aanbie-
ding ontvangen hebbende om tot het einde van de oorlog in activiteit te blijven, ge-
werd hem de benoeming tot algemeen commandant van het leger te velde bij Besl. van
de Gouv.-Generaal dd. 26.5.1830, No. 2; na gevangenneming en deportatie van Dipo
Negoro, opnieuw geïnviteerd tot voortzetting van zijn dienst, gelukte een dreigende
nieuwe opstand door de Keizer van Soerakarta, Pakoe Boewana VI in de kiem te
smoren door arrestatie van de laatste en diens verbanning, terwijl kort daarna een zich
ernstig latende aanziende rebellie in Baglen snel en doeltreffend onderdrukt werd; bij
K.B. dd. 10.3.1831, No. 74 wegens bijzondere verdiensten benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandsche Leeuw, gevolgd door de benoeming tot Kommandant van
het Observatiekorps (Besl. G.G. dd. 10.10.1831, No. 1) en toekenning van de Java-
oorlog-achtkantige medaille; de titulaire rang van Generaal-Majoor verkregen heb-
bende bij K.B. van 9.2.1832, No. 80, voorlopig en in afwachting van 's Konings nadere
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bevelen, het bevel over het Indische Leger opgedragen bij Besl. van de G.G. dd. 20.3.
1835. No. 16; bij Besch. van G.G. dd. 25.9.1835, Lett. Q de voorlopige benoeming ver-
anderd in ene definitieve, welke beschikking bij Besl. van Z.M. dd. 19.11.1835, No. 3
werd bevestigd; door de zeer ernstige toestand ontstaan door de opstand der Padri's op
Sumatra, die de onzen op grote verliezen kwam te staan, werd de Generaal-Komman-
dant van het Indische Leger door de Gouv.-Generaal persoonlijk belast met het Op-
perbevelhebberschap, tevens Gouvernements-Kommissarisschap, bekleed met uit-
gebreide volmacht en naar Sumatra's Westkust gederigeerd, zonder dat men evenwel
versterkingen voor de benauwde exepditionaire macht vermocht te zenden; de eer-
volle en gevaarvolle taak aanvaard met slechts een honderdtal Europese vrijwilligers
voor Bonjol, de onneembaar geachte hoofdvesting der opstandelingen, aangekomen; na
herstel van orde en krijgstucht onder de aldaar zwaar beproefde en aangeslagen mili-
tairen en het herstel van vertrouwen in de legerleiding werd overgegaan tot de bestor-
ming van het geduchte bolwerk, dat bij een nachtelijke aanval van 15 op 16.8.1837
werd genomen, waardoor de rust in die streek grotendeels hersteld kon worden; bij
Dagorder van de Gouv.-Generaal, Opperbevelhebber van Zr. Ms. Land- en Zeemacht,
dd. 8.10.1837 werden commandant, ondercommandanten en troepen gedankt voor hun
plichtbetrachting, moed, beleid en trouw tegenover de vijand bewezen, met de bepaling
dat ter ere van de bevelvoerende Generaal op het belangrijk punt van Bonjol een
etablissement zal worden gesticht, hetwelk de naam zal voeren van: Kotta Generaal
Cochius; het wenselijk achtende ook niet-Europese militairen met een uiterlijk teken
voor betoonde Moed en Trouw te belonen, werd op diens voorstel de zo geheten
onderscheiding „Ruit van Bonjol" ingesteld en geslagen op de Munt te Soerabaia, met
Nederlands en Maleis (in Arabische karakters) opschrift, welk ereteken slechts in zilver
aan drie Tnlandse officieren en in brons aan twintig minderen werd uitgereikt; na terug-
keer van de Legercommandant gewerd hem bij KB van 8.5.1838, No. 72 de hoge en
zeer zeldzaam verleende bijzondere onderscheiding van het Commandeurschap van de
Militaire Willemsorde, „wegens de zeer gewigtige diensten ter gelegenheid van den
Oorlog op Sumatra's Westkust bewezen"; bij KB van 5.4.1839, No. 76 kwam de be-
noeming af tot Generaal-Majoor effectief en bij KB dd. 26.4.1841, No. 26 de benoe-
ming tot Adjudant i.b.d. van Z.M. de Koning; bij KB van 22.11.1843, No. 7 de titulaire
rang van Luitenant-Generaal verleend zijnde, werd hij bij opvolgend Besluit dd. 4.1.
1846, No. 57 Lt.-Generaal effectief; in oktober 1845 noopten Cochius onaangenaam-
heden in zijn betrekking als Kommandant van het Indisch Leger ondervonden, ontslag
uit Zr. Ms. dienst te verzoeken hetgeen door hem werd ingetrokken op uitdrukkelijk
verlangen van Z.M. de Koning; op hernieuwd verzoek werd hem bij Gouvernements
Besluit van 28.10.1847, No. 5 op de meest eervolle wijze ontslag uit de militaire dienst
verleend onder betuiging van de bijzondere dank der regering voor de langdurige, ge-
wichtige en trouwe diensten den lande bewezen, onder toekenning van het voor zijn
rang bepaalde pensioen ad ƒ3750,— 's-jaars, in te gaan met 1.1.1848, uitbetaalbaar in
Nederland, welk bedrag bij opvolgend Gouv. Besl. van 21.12.1847, No. 5 werd verhoogd
tot ƒ4250,— 's-jaars, zulks mede vanaf 1.1.1848; bij 's-Konings Besl. van 15.11.1848,
No. 94 toegestaan om bij zijn gewone tenue als Generaal Officier te dragen, de door
het korps Officieren van het Leger in Oost-Indië hem aangeboden Eredegen; onder
plechtig uitgeleide op 4.1.1848 Ned. Indië verlaten na 44 dienstjar enals militair waar-
van 32 onafgebroken in Indische tropendienst; na grootse ontvangst in het Vaderland,
vereerde Koning Willem II de scheidende opperofficier met het Grootkruis van de
Orde der Eikenkroon van Luxemburg, terwijl hem nog vóór het einde van 1848 de
portefeuille van Oorlog, als Minister, werd aangeboden, waarvoor echter werd bedankt;
als laatste decoratie de herinneringsmedaille ontvangen, gesticht bij Frans Keiz. Decreet
van 12.8.1857 voor alle militairen die in de jaren 1792-1815 onder de Franse vanen
gediend hadden (Medaille de Sainte-Hélène), de beeltenis van Keizer Napoleon I dra-
gende met de legende: „A ses compagnons de gloire, sa derniere pensee, Sainte-Hélène,
5 mai 1821".

De stamreeks Cochius, aanvangende met Ds. David Cochius (kw.st. Frans David
Cochius, 1786-1876, V/l-16), 1653-1715 kan vervolgd worden met diens ouders: Ds.
Philipp Wilhelm Cochius, geb. Neviges ca. 1621 en t Wermelskirchen in 1666, alwaar
hij sinds 1644 predikant was; hij trouwde te Keulen 7.7.1649 Agnes Hansdr. Parent; en
met diens grootouders van vaders zijde: Ds. Johannes Koch (die zijn naam, zoals ge-
bruikelijk bij academici, verlatijniseerde in Cochius) geboortig uit Hessen ca. 1595,
overl. Neviges (Htgdom Berg) 22.6.1655, vicaris (1617) te Wülfrath, verv. (1619) predi-
kant te Neviges en diens eerste vrouw Margaretha Löwe (Lewen, Löre), die overl.
Neviges 9.3.1641.
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Een uitgebreide genealogie, verlucht met vele wapentekeningen en fraaie portretten
(uiteraard minder volledig voor wat betreft de Nederlandse tak) verscheen in Deutsches
Geschlechterbuch, Bd. 111, (1941), S. 1, ferwijl de Nederlandse tak momenteel in be-
werking is bij schrijver dezes.

Wmmk

Ten besluite de Heraldica Cochiana. Het stamwapen der Cochii stelt voor een rode
leeuw in zilveren veld. Men vindt het aldus in de oudste Duitse Cochius-wapenschilden
en op de lakafdruk van Ds. Frans David Cochius (III/1-4 kw.st. van de Generaal F. D.
Cochius), predt. te Valburg, 1798, in de stukken a.h. lntermed. Administr. Bestuur in
Gelderland ,alsmede op die van David Willem C , 1771 te Bredevoort (zoon van boven-
genoemde Ds. F. D. Cochius), renlmr. van het halve goed „Kleyn Doorninck" te
Aalten-kerspel, eigendom zijns vaders; op die van Gerard Johan Caspar C. (vader des
Generaals) in 1802 te Valburg benoemd tot gecommitteerde tot onderzoek van de
richtige opbrengst op de bezittingen in het kwartier Nijmegen en op die van Frans
David C. (de latere Generaal!) in 1811 Kapitein der Genie op part. briefomslag; laatst
genoemde — vooral in de Oost tot militaire grootheid gekomen — veranderde het vader-
lijk wapen door het schild te doorsnijden met behoud in het zilveren bovengedeelte van
de (halve) rode leeuw en in het ondergedeelte drie zilveren doodshoofden, naast elkaar
in zwart op te nemen, het krijgsbedrijf symboliserende. Dergelijke krijgssymboliek
ontmoeten wij meer, vooral bij Tndische officiersgeslachten als Steinmetz, List, van
Someren, Vermeulen enz.

A.R.K.

LIJST VAN BEGRAVEN PERSONEN
AAN DE DJALAN KAREBOSI TE MAKASSAR

(1780 -1926)

In 1957 verkreeg de N.G.V. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
een lijst met namen van ca. 700 Nederlanders die op de vroegere Europese
begraafplaats werden begraven. Deze lijst is opgenomen in de Bibliotheek
der N.G.V. te Naarden.

MATAHARIE IN INDIË
De plv. Commandant van Medan, Rudolph Mac Leod (1856-1928), was

voor de eerste maal in 1895 te Amsterdam gehuwd (gesch. in 1906) met
M. G. Zelle die zich later noemde „Mata Hari" (1876-1917), waarbij hij twee
kinderen had. Over het geslacht Mac Leod, Mata Hari en haar kinderen zie
men het lezenswaardig artikel van mr. J. G. Huijser in Gens Nostra VIII
(1953), p. 101 e.v.
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COMMANDANTEN VAN HET
KOLONIAAL MILITAIR INVALIDENHUIS OP BRONBEEK (1863-
1888), KONINKLIJK KOLONIAAL MILITAIR INVALIDENHUIS OP
BRONBEEK (1888-1948), KONINKLIJK MILITAIR INVALIDENHUIS
OP BRONBEEK (1948-1970), KONINKLIJK TEHUIS VOOR OUD-

MILITAIREN (1970-HEDEN)

Johannes Cornclis Jacobus Smits (1862-1887), Generaal-Majoor N.I.L., Adjudant i.b.d.
van Z.M. de Koning, RMW03, ES, RNL, EV, GEK, HGLN, * Utrecht 11.5.1812,
t Arnhem 21.10.1887, zn. van Martinus en Johanna Jacoba Alida de Mol

Karel van der Heyden (1887-1900), Luitenant-Generaal N.I.L., Adjudant i.b.d. van
H.H.M.M. de Koning en de Koningin, CMWO, RNL, EV, GEK, HGLN, * Batavia
12.1.1826, t Arnhem 26.1.1900, adopt. zn. van Jean en Wilhelmina Siebing

Jhr. Nicolaas Cornelis van Heurn (1900-1917), Luit.-Kolonel tit. N.I.L., RMWO4,
RNL, EV2, * 's-Hertogenbosch 19.3.1853, t Velp (Gld) 25.4.1918, zn. van Mr. Willem
Cornelis en Anna Maria Romer Keukenschrijver

Sipko Adriaan Drüber (1917-1932), Luitenant-Generaal N.I.L., Adjudant i.b.d. van
H.M. de Koningin, RMW03, ES, CNL, GOON, * Vledder 13.1.1859, t Voorburg
8.8.1942, zn. van Lukas en Jakoba Katharina de Jonge.

Cornelis Adiïanus Rijnders (1932-1946), Luitenant-Generaal N.I.L., RMW04, ES,
RNL, * Nijmegen 22.9.1879, t Arnhem 9.10.1951, zn. van Dirk Augustinus en Hermina
Johanna van Es

Nico Leonard Willem van Straten (1946-1955), Generaal-Majoor K.N.I.L., RMWO4,
* Zwolle 3.9.1897, t Arnhem 18.9.1968, zn. van Hermanus Jonathan en Betsy van
Embden

Adrianus van Santen (1955-1969), Brigade-Generaal K.N.I.L., Adjudant i.b.d. van
H.M. de Koningin, RMWO4, RNL, OON, * Vlaardingen 2.1.1906, zn. van Willem en
Jacoba Johanna Drop

Jacob van der Leer (1969-heden), Brigade-Generaal K.N.I.L., OON, BL, * Haarlem
27.3.1914, zn. van Teunis Pieter en Wilhelmina Maria Cornelia van Schuylenburgh

Plv. Commandant en Beheerder van het museum „Bronbeek"
Willem Roelof van der Weide (1963-heden), Majoor Kon. Marechaussee K.L. b.d.,

• zn. van Willem Roelof en Catharina Cornelia Johanna Maria Bertha Enklaar.
A.R.K.

n
m
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Smits v. d. Heyden v. Heurn

Drüber v. Santen v. d. Leer v. d. Weide
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HET KONINKLIJK TEHUIS VOOR OUD-MILITAIREN
„BRONBEEK" TE ARNHEM

„Bronbeek" het verzorgingstehuis voor gewezen militairen beneden de
rang van officier van het voormalig Kon. Ned-Indisch Leger — sinds
1 januari 1970 ook voor de Kon. Marine en de Kon. Land- en Lucht-
macht —, werd in 1862 onder de naam „Koloniaal Militair Invalidenhuis op
Bronbeek" door koning Willem III gesticht, oorspronkelijk met het doel
de uit het toenmalig Nederlands Oost- en West-Indië teruggekeerde mili-
tairen een goede huisvesting en verzorging te bieden.

Het landgoed had koning Willem III in 1853 gekocht ten behoeve van
zijn moeder Anna Paulowna, maar schonk dit in 1859 aan de Staat. De
eerste 31 oud-militairen betrokken het „Invalidenhuis" op 17 febr. 1863.
Het bood aanvankelijk plaats voor 220 personen.
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Het tehuis kreeg spoedig schenkingen aanvankelijk ter aankleding en
versiering van corridors, trappenhuizen en lokalen, alsook boeken ten be-
hoeve van de inwonenden. Door latere schenkingen van overheids- en par-
ticuliere zijde groeide de collectie dusdanig dat een museum en een biblio-
theek ontstond.

Museum

Een deel van het geëxposeerde is gewijd aan de volkenkunde van Oost
en West, doch de algemene indruk die men krijgt bij een bezoek aan dit
museum, is wel de militaire geschiedenis vooral van het voormalig Neder-
lands Oost-Indië. Stand- of borstbeelden behalve van de koningen Willem II
en III, die van gen. Heutsz, gen. C. J. Snijders, kapt. P. W. F. Kaniesz en
vele anderen, mortieren, kanonnen — zelfs een uit de bataafse tijd —
donderbussen, Japanse lontgeweren, maar ook speren, krissen, lansen, blaas-
roeren, sabels van gewezen officieren van het voormalige K.N.I.L., geven
hiervan een beeld.

Aan de militaire historie van de archipel is ruime aandacht besteed, zoals
aan de Lombokexpeditie 1894, expedities tegen Bali (1846-1906), Celebes
(1824-1908), de Javaoorlog (1825-1830), Borneo (1854-1908) en de Atjeh-
oorlog (1873-1901), maar ook — zij het in mindere mate — aan de tijd
van de Oost-Indische Compagnie. Men kan er diverse uniformen die in de
loop der tijd door het K.N.I.L. werden gedragen, bewonderen, alsmede
vaandels van verschillende bataljons, schutterijen, legioenen en barisans.

Bibliotheek

Oorspronkelijk werd deze opgezet met het doel de inwoners te voorzien
van lectuur en een deel ervan doet nog als zodanig dienst. Belangrijk voor
historisch geïnteresseerden is de collectie wetenschappelijke, historische en
militair-historische werken betreffende de archipel en West-Indië. Een over-
zicht hiervan zou in het kader van dit artikel te veel plaatsruimte vergen,
maar ieder die kennis wil opdoen omtrent de achtergronden en belevenissen

Museum Bronbeek;
foto Hans Cornelissen

Een klein gedeelte van de vele onderschei-
dingen van op „Bronbeek" overleden oud-
militairen met hun geboorte- en overlijdens-

data.
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Generaal-majoor J. C. J. Smits (1812-
1887), eerste commandant van het
Koloniaal Militair lnvalidenhuis op

Bronbeek.

Olieverf; coll. Museum Bronbeek;
foto Hans Cornelissen.

van militaire familieleden in de archipel kan hier zeker terecht. Wel dient
men voor een bezoek vooraf een afspraak te maken (Museum Bronbeek,
Velperweg 14, Arnhem, tel. 085-426441, tst. 52/55). In de bibliotheek be-
vinden zich behalve borstbeelden van leden van het huis Oranje-Nassau en
schilderijen van enige Gouverneur-Generaals, ook een vrijwel complete col-
lectie van portretten van de commandanten van het K.N.I.L. van 1816-1950.
Voorts hangt er een verzameling van honderden onderscheidingen van sedert
de openstelling op „Bronbeek" overleden oud-militairen van K.N.I.L. en
Kon. Marine. Buiten de bibliotheek vindt men op de vaandelgalerij nog
meer kastjes met onderscheidingen van inwoners van het tehuis en ook van
overleden officieren.

Van de portretten die in en buiten de bibliotheek aanwezig zijn, dienen
o.a. genoemd te worden die van de commandanten van „Bronbeek", wier
namen en personalia men elders in deze aflevering kan aantreffen. Voorts
willen we de portretten vermelden van gen.-maj. hon. mr. H. G. Baron van
Nahuys van Burgst, sergeant Gerrit Jan ter Woord, luit.-kol. F. Vermeulen
Krieger, de legendarische Toontje Poland, luit.-gen. Th. J. A. van Zijll de
Jong, luit.-gen. A. R. W. Gey van Pittius, gen.-maj. J. H. R. Kohier, luit.-
gen. J. van Swieten, luit.gen. J. B. van Heutsz, gen. K. van der Heijden,
pastoor H. C. Verbraak S.J., gen.-maj. J. L. J. H. Pel, gen. S. H. Spoor,
gen.-maj. R. Th. Overakker, kol. G. F. V. Gosensen en gen.-maj. N. L. W.
van Straten.

Bronnen

Belangrijke bronnen voor genealogisch onderzoek bevinden zich niet in
„Bronbeek", daarentegen wel biografische gegevens omtrent de oud-bewo-
ners van het tehuis. Het archief dat wel geordend, maar helaas niet ge-
inventariseerd is, bezit een serie stamboeken van 1863-1930 van de daar
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verbleven personen en deze boeken onderscheiden zich weinig van de elders
aangelegde stamboeken. Sedert ca. 1930 worden de inwonende geregistreerd
op een kaart. Tevens zijn er sedert enige jaren van hen de oorspronkelijke
„uittreksels van het stamboek". Het opmerkelijke hiervan is dat op som-
mige hiervan wel, op andere niet, de ouders en de eventuele kinderen zijn
vermeld. Niet zo opmerkelijk is het, dat vele hierin voorkomende militairen
geboortig waren uit het huidige België, Zwitserland, Italië, Polen, Frankrijk
en Duitsland, daar toch tot 1914 ook buitenlanders bij het K.N.I.L. konden
dienstnemen.

Voorts is aanwezig een collectie foto's en brieven van een aantal officieren
en manschappen van het voormalig K.N.I.L. Geordend zijn tevens persoon-
lijke bezittingen zoals brieven, foto's, militaire zakboekjes enz., die door de
bewoners zijn nagelaten en soms een aardig beeld geven van de betreffende
persoon, zijn familie en van hen met wie zij in connectie hebben gestaan;
deze bestrijken de „nalatenschappen" van hen die tussen 1930 en 1950 op
„Bronbeek" zijn overleden. Ook zijn van enige families een collectie papie-
ren aanwezig, o.a. betreffende de geslachten: Basslé, van Brienen van Rame-
rus, van Bosstraeten, Darlang, Meyer, van Meden, van Maurik, Roms-
winckel, Ruempol, Reynen, Schimpf en Wilken, welke wel geordend doch
niet geïnventariseerd zijn. Een kleine collectie afschriften van uittreksels uit
het stamboek der officieren is eveneens (voor eigen gebruik) aanwezig.
Overigens kunnen van alle militairen die van 1816-1950 bij het K.N.I.L.
hebben gediend afschriften van „uittreksels stamboek" worden verkregen
bij de afdeling Overzeese Pensioenen van het Ministerie van Binnenland-
sche Zaken, Hooftskade 1, 's-Gravenhage.

Ondanks alles wat „Bronbeek" biedt, moet men niet te hoge verwach-
tingen koesteren zijn genealogie hiermee te kunnen aanvullen, maar om een
goede indruk te verkrijgen omtrent het verblijf, de situatie, activiteiten,
expedities van militaire familieleden, die sinds 1816 een tijd in Oost of West
gelegerd waren, is een bezoek aan „Bronbeek" zeker aan te bevelen.

N. A. H.

VRAGENRUBRIEK
Het was niet mogelijk in deze aflevering een vragenrubriek te plaatsen,

hoewel het aantal nog te publiceren vragen en antwoorden zeer groot is. De
redactie zal daarom ook in de volgende jaargang meer pagina's inruimen
voor deze voor onze leden zo belangrijke rubriek. Men moet er echter wel
rekening mee houden dat plaatsing eerst na enige tijd kan geschieden.

BANDEN GENS NOSTRA
Een band voor de jaargang 1973 kan besteld worden door overschrijving

van ƒ 5,— op girorekening 547.064 t.n.v. Penningmeest. N.G.V. te Wormer-
veer onder vermelding „Band 1973".
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KWARTIERSTAAT HAPPÉ

1. Prof. ir Paul Louis Elize Happé, geb. Djajanegara (Ned. Oost-Indië) 10.7.1887,
hoofding. Burg. Openbare Werken in Ned. Indië, hoogleraar aan de Technische
Hogeschool te Bandoeng, overl. Semarang (Kamp Angkong) 22.3.1945, tr. (1)
Apeldoorn 5.2.1914 (echtsch. ingeschr. Apeldoorn 13.3.1920) Johanna Jacoba
Uytwerf Sterling, geb. Nieuwer-Amstel 6.10.1891, overl. 's-Gravenhage 13.10.1965,
dr. van mr Johannes Jacobus Sterling en Johanna Gesina Burgering (zij hertr.
's-Gravenhage 10.1.1921 Peter Bezoet de Bie, geb. Batavia 18.4.1887, afd. chef
Bat. Tmport My., overl. 's-Gravenhage 26.2.1958, zn. van Peter de Bie en Annie
Read); tr. (2) 's-Gravenhage 1.3.1930 Frederika Louise Wilhelmina Visscher, geb.
ald. 28.7.1895, dr. van Gerhardus Visscher en Maria Christina Meyer en wed. van
Bokke Petrus Wink.

2. Cornelis Frederik Willem Karel Happé, geb. Palembang 20.9.1854, luit. ter zee
2de klasse, administrateur van verschillende cultuurondernemingen, overl. Soera-
karta 4.1.1928, tr. Bojolali (Soerakarta) 10.1.1833 (of — volgens eigen huwelijks-
advertentie — Ampel 6.1.1883)

3. Henriette Philippine Lambertina Kruseman, geb. Salatiga 22.5.1855, overl. Ban-
doeng 9.9.1941.

4. Everhard Christiaan Frederik Happé (RMWO 3e kl; RNL), geb. Vilvoorden (B)
13 april 1818, adjudant des Konings b.d.; gen. majoor der inf. resident en mil.
commandant van Zuider- en Oosterafd. van Borneo (1838), lid Raad van State
van Ned. Indië (1868), overl. Batavia 8.12.1872; tr. (1) Soerakarta 22 april 1851

5. Margareta Adelheida Hilling, geb. Ampel (Soerakarta) 3.12.1832, overl. Palem-
bang 17.9.1855,

E. Chr. F. Happé hertr. Soerakarta 24.4.1858 Josephine Henriette Theo-
dora Hilling (zuster van zijn eerste vrouw), geb. Ampel 2.8.1839, over.
Bandjermasin 10.9.1865, uit welk huwelijk o.m. een zoon sproot Christiaan
Willem Frederik Happé (RMWO 4e k!.), geb. Bandjermasin 15.4.1863,
luit. kol. der cav. O.I.L., chef van genoemd wapen, later insp. Ned. Ind.
Levensverz. en Lijfrente My, overl. Lausanne (Zw.) 19.6.1916 en gehuwd
met Gertrude Swaving.

E. Chr. F. Happé had een broer Willem Christiaan Happé (RNL), geb.
Maastricht 20.3.1820, res. van Menado, overl. Arnhem 18.12.1871. Uit
diens eerste huwelijk (Batavia 10.2.1846) met Jacoba Alette van .Rijsoort
(1824-1855) sproot nakomelingschap.

6. Jan Adam Kruseman, geb. Haarlem 10.10.1818, ritmeester O.I. leger, overl. Sala-
tiga (Semarang) 29.6.1864, tr. Soerakarta 14.7.1854

7. Helena Suzanna Dezentjé, geb. Soerakarta 18.8.1831, overl. Salatiga 26.6.1897.

'.' 8. Johann Friedrich (later ook Johan Frederik) Happé, geb. Sudeck (Waldeck)
13.7.1766, vrijwilliger bij het 1ste reg. Waldeckse Grenadiers, sergeant-majoor in
1802, Ie luit. inf. bij het 123ste reg. Franse inf. van linie (1813). kapt. inf. (1830),
overgeplaatst naar het Bat. Vrijwillige artilleristen (1832), kapt. der administratie
van kleding en wapening bij het 13de vrijw. art. korps, overl. Naarden 1.11.1834,
tr. Harderwijk 18.7.1802

9. Cecilia Tijhoff, geb./ged. Utrecht 16/ (Dom) 19.5.1779, overl. Jutphaas 21.7.1851.
10. Wilhelm Hilling, geb. Papenburg (Hannover) 23.8.1798, overl. Salatiga 29.6.1878;

tr. Soerakarta 6.2.1831
11. Johanna Dorothea Charlotte Dezentjé, geb. Ampel 16.8.1815, overl. ald. 9.4.1852.
12. Hendrik Martinus Kruseman (1787-1856); zie Ned. Patr. 40 (1954), p. 253 onder

Vllg; tr. Haarlem 22.10.1817
13. Lamberdina Catharina Elisabeth (van) Olhoff (1794-1858).
14. Johannes Augustinus Dezentjé (Tinus Dezentjé), geb. 12.4.1797, de enige Europese

Sénópati van de Soenan in de Java-oorlog (bijgenaamd de Indische Sergi van
Ampel of de Indische Zwijger), overl. Ampel (op de aldus genaamde plantage,
welke hij in zijn bezit had) 7.11.1839, tr. (2) Soerakarta 18.5.1828

15. Henriette van de(n) Bergen, geb. 12.4.1804, overl. Ampel/Surakarta 19.8.1832.
16. Johann Hermann Happe(n) — later zich noemende Happé —, ged. Benkhausen

(Ev. Kirchengemeinde Adorf) 12.9.1734, overl. Sudeck (Waldeck) 6.5.1805, tr.
Adorf 24.5.1765
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17. Maria Elisabeth Bangert, ged. Sudeck 11.1.1732, overl. ald. mei 1804.
18. Even Tijhoff, geb./ged. Utrecht (Dom) 5/24.4.1751, boekdrukker, overl. Harder-

wijk 15.8.1822, tr. Utrecht (Catharijnekerk) 5.5.1778
19. Maria van Werkhoven, ged. Utrecht (Dom) 13.2.1752, overl. Harderwijk 16.7.1834.
20. Gerhard Hilling, geb. 18.6.1762, overl. Papenburg 13.7.1821, tr.
21. Adelheide Kassens, geb. 6.9.1772, overl. 24.11.1840.
22. = 14, tr. (1)
23. Johanna Dorothea Boode, geb. (Soerakarta) 14.8.1799, overl. Ampel (Soerakarta)

20.1.1816.
24. Jan Adam Kruseman (1745-1809); zie Ned. Patr. 40 (1954), p. 235 onder Vlc;

tr. (2) Haarlem 18.8.1776
25. Elisabeth Frederika Moter (1750-1818).
26. Jan (van) Olhoff, geb. Kolberg (Pommeren) ca. 1749, zee-officier, ondertr. Am-

sterdam (kerk) 7.10.1785
27. Engelina Alida van der Hagen, geb. Amsterdam ca. 1763.
28. Jan August Casper Dezentjé, geb. Japara 13.6.1765, luit. der dragonders van de

lijfwacht van de Soenan van Soerakarta, overl. ald. 2.12.1826, begr. op Pasar
Kliwon, tr.

29. Johanna Magda'ena Kops, geb. 24.1.1776, overl. Soerakarta 19.3.1852, begr. op
Pasar Kliwon.

32. Johann Heinrich Happen (mogelijk identiek met Johann Daniel Happen, en dan
ged. Benkhausen 23.4.1697, zn. van Johann Jürgen), tr. Adorf 17.6.1730

33. Catharin(a) Elisabeth Bangert, ged. Sudeck (Ev. Kirchengem. Adorf) 29.9.1706,
dr. van Johann.

34. Hermann Bangert, tr.
35. Maria Gertrud Lohoff.
36. Even Ty(n)hoff, ged. Utrecht (Dom) 18.8.1728, zn. van Jacobus en Johanna

Schols, ondertr./tr. Utrecht 1/20.9.1747
37. Cecilia Bloedbergen, ged. Utrecht (Jac.) 31.1.1729, dr. van Pieter en Pieternella

Vorster.
38. Willem van Werkhoven, tr.
39. Evertje Mejon.
40. Hermann Anton Hilling, geb. Niederlangen op de hofstede „den Hilling", tr.
41. Margaretha Lampe.
42. Wilke Kassens, tr.
43. Christina Dirks.
48. Alexander Kruseman (1699-1754); zie Ned. Patr. 40 (1954), p. 230, onder Va;

tr. Leiden 21.4.1736.
49. Margaretha Geertruyd Eyffers (1711-?).
50. Ds Johann Heinrich Moter, pred. te Pfungstadt (Hessen); tr.
51. Katharina Jakoba Kremer,
54. Bernardus van der Hagen.
56. Johan Frans Dessonjé (uit het Franse geslacht DeSon(n)iert), korporaal, vaandrig

in dienst van de O.I. Compagnie (25.3.1757).
58. Christoffel Kops.

W. DE VRIES

Tngevolge art. 37 van het Reglement van Administratie en Discipline voor de Militaire
Willemsorde, gearresteerd bij Z.M. Besl. van 25.6.1815, luidende: „De Groot-Kruisen,
Commandeurs en Ridders, mogen derzelver wapen met het Ordes-teeken versieren",
werden de vier hiernaast geplaatste wapens gedecoreerd met het Orde-teken.
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DE VIER OPPEROFFICIEREN BEHOORD HEBBENDE TOT HET
NEDERLANDSCH OOST-INDISCHE LEGER WIER VERDIENSTEN
WERDEN BELOOND DOOR VERLENING VAN DE HOOGSTE ON-
DERSCHEIDING IN DEN LANDE, HET GROOTKRUIS VAN DE
MILITAIRE WILLEMSORDE (INGESTELD BIJ DE WET VAN 30

APRIL 1815, No. 5)

Hendrik Merkus Baron de Koek, * Heusden 25.5.1779,
t 's-Gravenhage 12.4.1845 (zn. van Mr. Johannes Conradus
en Marie Petronelle Merkus), Gen. Maj. (1815), Comman-
dant v. h. Ned. Oost-lnd. Leger (1819-'25), Lt.-Gen. (1821),
Lt.-Gouv. van 's Rijks Aziatische Bez. en Lid. v. d. Raad van
Indië (1822-'26), wnd. Gouv.-Gen. en Lt.-Gouv.-Gen. van
Ned. Indië (1826-'3O), Opp.bev. der troepen in Zeeland
(1831-'36), Min. v. Binn. Zaken (1836-'41), Min. v. Staat
(1841), Kanselier der beide Ned. Orden (1841), Lid Ie Kam.
St.-Gen. (1842), Voorz. Riddersch. v. Nd. Brabant (1844);
Adelsverh. met titel v. Baron (1835), GMWO (Kon. Besl.
dd. 25.10.1830, No. 53), GNL (1841) [kw.st. Gens Nostra
XXVIII (1973), p. 386]

Z.D.H. Karl Bernhard Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach,
* Weimar 30.5.1792, t Liebenstein 31.7.1862 (zn. van Grt.-
Hertog Karl August en Louise Auguste Prs. v. Hessen-
Darmstadt), Gen. Maj. (1816), Lt.-Gen. (1830), Commandant
v. h. Ned. Oost-lnd. Leger (1849-'51), Generaal der Infan-
terie (1849); Lid v. h. Comité van Defensie (1854) GNL
(1830), GMWO (Kon. Besl. dd. 8.10.1842, No. 1); GEK
(1853) [kw.st. Gens Nostra XVTI (1962), p. 198].

Jan van Swieten, * Mainz 28.5.1807, t 's-Gravenhage
9.9.1888 (zn. van Johannes en Louise Jeanne Brodier), Gen.-
Maj. (1853), Lt.-Gen. (1858), Commandant v. h. Ned. Oost-
lnd. Leger (1858-'62), Adj. i.b.d. des Konings (1856), Staatsr.
i.b.d. (1864), Lid He Kam. St.-Gen. (1864-'66), herst. i.a.d.
(1873), Civ. Reg. Comms. in Atjeh en Opperbev. 2e exp.
tegen Atjeh (1874); RNL (1849), GMWO (Kon. Besl. dd.
12.5.1874, No. 10) [kw.st. Gens Nostra XVII (1962), p. 314]

Joannes Benedictus van Heutsz, * Coevorden 3.2.1851, t
Montreux 10.7.1924 (zn. van Johannes Franciscus en Maria
Lucilla Koeken), Gen. Maj. (1898), Chef v. d. Gen. Staf van
het Ned. Ind. Leger (1897-'98). Civ. en Mil. Gouverneur van
Atjeh en Onderh. (1898), Lt.-Gen. (1900), Adj. i.b.d. der
Koningin, Adj.-Generaal met rang van Grt.-Officier der
Kroon (1902), Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië (1904-
'09); ES (1890), GMWO (Kon. Besl. dd. 14.3.1903, No. 12),
GNL (1909) [kw.st. Gens Nostra, XVI (1961), p. 42]
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ZO VADER, ZO ZOON

In de roemruchte geschiedenis van het Nederlandsch-Indische Leger doet zich het
unieke feit voor dat twee telgen uit dezelfde familie het hoogste militaire ambt in de
Koloniën bekleedden. Het paar dier vooraanstaande bevelhebbers wordt gevormd door
de gebroeders Hubert Joseph en Francois Vincent Ridder de Stuers (zie lijst van Leger-
commandanten elders in dit nummer afgedrukt). Met betrekking tot diens beroemde
zoon „Generaal éénoog", zij aan de oudste van het edele tweetal het volgende gewijd.

Stammend uit een Vlaams geslacht, welks stamreeks tot het begin van de 17e eeuw
opklimt en wier leden veelal hoge ambten in Pruisische en Oostenrijkse dienst bekleed-
den, gewerd Petrus Joannes Josephus Bernardus Stuers (1744-1811), momboir, raad-
fiscaal en wapenheraut Souv. Raad van Oostenrijksch Gelderland te Roermond bij deer.
van Keizer des H.R.R. Leopold II van 12.11.1791 de verheffing in de Rijksadelstand
met toekenning van de erfelijke titel van Ridder en het recht om het particuul de voor
zijn naam te plaatsen. Uit zijn te Hasselt 5.8.1782 gesloten huwelijk met Petronille
leaiine Aloyse de la Court (1758-1848) werden o.a. vier zonen geboren, van wie de
derde, Hubert Joseph Jean Lambert te Roermond op 16.11.1788 het levenslicht aan-
schouwde.

Ten tijde van de Bataafsche Republiek als volontair bij het 3e Bataillon van de 6e
Halve-Brigade in krijgsdienst getreden, volgde na stichting van het Koninkrijk Holland
27.10.1806 de benoeming tot 2e luitenant bij het 7e Regt. Inf. Tevoren, in 1805, was hij
ingedeeld bij de expeditionaire troepen die ter rede van Texel geëmbarkeerd waren,
waarna de veldtocht in Oostenrijk werd bijgewoond. Aangesteld als adjudant van de
generaal-majoor, resp. lt.-generaal A. B. Carteret, chef van de staf van de Divisie
Gratiën maakte hij de oorlog in Nd. Duitsland mede en had een actief aandeel in de
verbitterde strijd om Stralsund, waarbij zijn paard onder zich werd gedood en zijn chef,
de generaal, sneuvelde (31.5.1809). Op die dag overgegaan in de Staf van de lt.-generaal
P. G. Gratiën, commandant van de 3e (Hollandse) Divisie van het 10e Korps van het
leger in Duitsland onder Koning Jeróme van Westfalen en als zodanig deelnemende
aan de strijd in Saksen tegen de Oostenrijkers; 26.6.1809 bij brevet d'Honneur bevor-
derd tot Ie luitenant en de 20e d.a.v. aangesteld tot aide-de-camp van de Maarschalk
van Holland, resp. Gen. J. B. Dumonceau, diende hij zijn chef in diens talrijke, belang-
rijke functies hier te lande. Op 6.9.1809 ontving hij de eervolle plaatsing bij de Kuras-
siers-Garde van koning Lodewijk van Holland. Na inlijving van het Koninkrijk Holland

bij het Franse Keizerrijk als Ie luitenant overgegaan
in Franse dienst bij het 2e Regt. Chevaux Légers
Lanciers van de Keizerlijke Garde; 21.6.1811 kapitein,
dd. onder-adjudt.-majoor bij het zelfde onderdeel met
weik de tocht naar Rusland in 1812 medegemaakt en
de daarop volgende terugtocht. Wegens bijzondere
verdiensten benoemd tot chef d'escadron (18.3.1813)
verwierf hij in het zelfde jaar het ridderkruis van het
Legioen van Eer, muntte „bijzonderlijk" uit in de slag
bij Brienne op 1.2.1814 en in die bij St. Dizier op de
26.3. d.a.v. als commandant van twee escadrons tij-
dens een grote charge van de cavallerie, wat hem de
benoeming tot Ridder in de Orde van de Réunie op-
leverde (3.4.1814). In Franse Koninklijke dienst ge-
bleven, schaarde hij zich onmiddellijk bij terugkeer
van Napoleon onder diens vanen en streed mede als
majoor der cavallerie aan Franse zijde bij Quatre Bras
en Waterloo en kwam tenslotte bij het Loire Leger
terecht. Bij de ontbinding van deze armee op 5.7.1815

Th. Géricault: Officier v. d. Che- . t . . . , , . m o t hnnnrühol» HomicciV"
raux Légers der Keiz. Garde char- „atgegaan met honorabele demissie .

gerende. Louvre, Paris.
Bij KB dd. 11.8.1815 als luitenant-kolonel in Nederlandse dienst getreden met ingang

van 1.11.1815 en bestemd per 18.10.1817 tot plaatsing bij de Oost-Indische troepen.
Evenwel uit Z.M.'s dienst eervol ontslag verleend, zijnde „door zijn ligchaamsgestel on-
geschikt bevonden om aan alle verpligtingen te voldoen, welke aan eenen officier kun-
nen worden opgelegd" (22.2.1818). Niettemin op 8.2.1820 als It.-kolonel bij de Oost-
Indische troepen aangenomen voor (de zware) tropendienst daar te lande ! Der-
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waarts vertrokken op 6.9.1820 en te Batavia 26.12.1820 via de Kaap de Goede Hoop
gearriveerd. Achtereenvolgens kwamen de benoemingen en aanstellingen af: 19.1.1821
tot commandant van Solo en a la suite van het Regt. Huzaren no. 7; tot comt. van
Malaca (15.5.1821) en vier maanden later wnd. Chef van de Staf bij de generaal comt.
der Infanterie en Cavallerie. Op 15.6.1822 geroepen tot het adjudantschap van de Gouv.-
Gen. mr. G. A. G. P. Baron van der Capellen. In hetzelfde jaar belast met het com-
mando over expeditionaire strijdkrachten naar Borneo's Westkust ter demping van de
gevaarlijke onlusten der Chinezen, waarbij hij de grootste persoonlijke moed aan de dag
legde bij de bestorming en inname van de kongsie-vesting Larah, hardnekkig verdedigd
door een honderdvoudige overmacht aan vijanden en ondanks pijnlijke verwondingen
aan beide voeten door bamboe ranjoe's (pinnen) en mede waarvoor hij het ingrijpen
der onzen door een uitermate beleidvol en rustig gedrag tot een volledig succes wist te
leiden, zij het dat de overwinning bevochten werd tegen een verlies van ruim een derde
van de sterkte van de strijdmacht. Moeilijkheden met de Boeginese vorsten van Tanette
en Soepa (Celebes) noodzaakten de G.G., op inspectiereis zich bevindende in de wateren
rond Celebes, opnieuw een beroep te doen op zijn adjudant de Stuers die belast werd
met het bevel over de expeditie welke op 15.7.1824 voor Tanette aankwam. Na succes-
volle aanval op de buitenste verdedigingslinie, werd de weerspannige radja in de gele-
genheid gesteld zich alsnog te onderwerpen. De bevolking de Nederlandse strijdmacht
vrezende, onttroonde de vorst en stelde in diens plaats zijn zuster als heerseres aan, die
met haar jeugdige knappe verschijning persoonlijk bij de bevelhebber haar onderwerping
aanbood, hetgeen door deze plechtig aanvaard werd, waarbij de hoge gasten met alle
eer en voorkomendheid werden behandeld. Met Soepa ging het minder voorspoedig en
ondanks heldhaftig optreden moest door de verpletterende overmacht de expeditie op
last van de G.G. worden afgebroken om later met meer succes te worden hervat. Op
24.7.1824 werd de leider van de veldtocht bij Besl. van de Gouv.-Gen. bevorderd tot
kolonel „tot blijke van tevredenheid van den G.G. over de dapperheid, in de aanvoering
der troepen tegen den vijand en over 't beleid in de behandeling van zaken door hem
zoowel bij de expeditie tegen Tanette als reeds bij vroegere gelegenheden, tijdens zijne
zending naar Borneo aan den dag gelegd". Hieraan vooraf gaande was bij KB dd.
27.5.1824, nr. 104 de commandant van de „excursies" naar de Westkust van Borneo en
die naar Tanette vereerd met het Ridderkruis der Mil. Willemsorde 3e KI. waarvan de
legercommandant bij Algemeene Order van 1.12.1824, No. 11/12 kennis werd gegeven
onder mededeling dat het hem (L.Ct.) „een bijzonder genoegen is de overbrenger te
zijn van de vleyende inhoud van het besluit van Z.E. den Gouverneur-Generaal, van
31 July jl., no. 1, wegens de volkomene voldoening welke zij heeft ondervonden, over
den gunstigen afloop eener expeditie tegen Tanette op het eiland Celebes, onder het
bevel van den wakkeren kolonel-adjudant H. de Stuers, gedurende Zijner Excellenties
aanwezen op Makassar ondernomen." Op 2.11.1824 volgde de benoeming tot Resident
en Militair Commandant van Padang en Onderhorigheden met de moeilijke opdracht
om door diplomatieke onderhandelingen en zo nodig met kracht van wapenen tot een
vergelijk te komen met de opstandige Padri's. 17.2.1825 werd hij tevens belast als
Gouvernements Commissaris tot het overnemen van de Britse bezittingen op het eiland
Sumatra, welke geruild waren voor gebieden onder Nederlands gezag o.m. op Malakka;
20.12.1825 volgde de benoeming tot Opperbevelhebber der gehele Westkust van Su-
matra (Resol. in Rade No. 16) en op 25.1.1827 geplaatst a la suite van het 7e Regt.
Huzaren. Op deszelfs verzoek eervol ontslag verleend als resident en milit. et. van
Sumatra's Westkust (12.2.1829). Bij Besl. van de G.G. Kab. Geh. nr. 18 dd. 11.9.1829
de functie opgedragen als provis. chef van den Algemeenen Staf van het Ned. ]nd.
Leger welke functie t/m 23.2.1830 werd vervuld. In maart 1830 werd hem tweejarig
verlof naar Nederland toegestaan, gedurende welk hem bij KB dd. 16.11.1830, nr. 52
de rang van generaal-majoor en het Commando over de troepen in Oost-Indië verleend
werd, mede op aanbeveling van de commissaris-generaal L. P. J. Burggraaf du Bus de
Gisignies die de Koning over de Stuers schreef: „J'estime eet officier-la a cause de sa
tête, de son coeur et de sa valeur. Il mérite de commander l'armée; c'est Ie seul officier
que j'estime en état de la diriger sur les lieux!" In okt. 1831 in Indië teruggekeerd,
aanvaardde hij het commando 2.11. d.a.v. In hetzelfde jaar gewerd hem de benoeming
tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw (KB dd. 25.2.1831, nr. 56).
Bij Besl. van de G.G. a.i. nr. 16 dd. 20.3.1835 werd de generaal ter zake van dringende
gezondheidsredenen toegestaan het bevel over het leger neder te leggen en zich naar
Europa te begeven. Op 28.3. d.a.v. verliet hij Indië voor goed om bij KB dd. 24.1.1836,
nr. 1 onder dankbetuiging voor bewezen diensten op de meest eervolle wijze ontslagen
te worden onder toekenning van pensioen. Bij KB dd. 20.4.1841, nr. 94 verhief Z.M. de
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Koning hem in de Nederlandsche Adel niet verlening van de titel van Ridder bij eerste
geboorte, terwijl bij KB van 8.10.1842, nr. 17 zijn bevordering volgde tot Commandeur
in de Orde van de Ned. Leeuw. Als militair-in-ruste vervulde hij nog enige jaren het
lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Limburg in zijn woonplaats Maastricht,
alwaar hij 13.4.1861 overleed. Tweemaal is hij gehuwd geweest: Ie 's-Hertogenbosch
15.10.1830 met zijn nicht Jkvr. Cornélie Cathérinc Antoinelte Pauline de la Court,
* ald. 13.3.1802, t op zee tijdens de terugreis met haar echtgenoot naar Tndië om diens
hoogste militaire post te aanvaarden op 12.10.1831, a/b v.h. schip „Neerlands Koning",
dr. van Jhr. Mr. Paulus Emmanuel Antonie en Maria Johanna Theresia van Bommel;
tr. 2e Brussel 28.8.1838 Hortense Joséphine Constance Beyens, * ald. 20.11.1814, t Parijs
28.5.1869, dr. van Mr. Jean Baptiste Justin en Isabelle Adelaide Constance Fonteyne.

Uit een verbintenis met een Boeginese vrouw van hoge geboorte werd geboren:
(Zie o.a. Nw. Biograf. Woordenboek, dl. 1/1911, Kol. 1104).

A R K .

KAREL VAN DER HEYDEN
„GENERAAL EENOOG"

„Bon sang ne peut mentir"

Adopt. zn. van Jean van der Heyden, korporaal van het Ned. Ind. Leger en van Wilhel-
mina Siebing, geb. op Celebes, doch wiens geboorte inschr. geschiedde te Batavia
12.1.1826, t Arnhem op „Bronbeek" 26.1.1900 en begraven op de Alg. Begr.pl. „Mos-
cowa" te Arnhem, op uitdrukkelijk persoonlijk verzoek zonder militaire eer, waarop
de overledene krachtens de door hem beklede functie en volgens art. 35 van het Regle-
ment van Administratie en Discipline voor de Militaire Willemsorde aanspraak kon
maken.

Staat van Dienst vlg. nr. 19217 Stamboek Onder-Officieren en Minderen N.I.L. en
Stamboek Officieren N.I.L. nos. 395/30 en 615/100 (berustende bü het Min. v. Binnen-
landse Zaken, Afd. Overzeese Pensioenen en in het Alg. Rijksarchief, He Afd. te
's-Gravenhage).

Op vijf- a zestienjarige leeftijd als soldaat in dienst getreden, met verbintenis voor zes
jaren en zonder handgeld bij het Alg. Depot der Landmacht te Harderwijk met bestem-
ming voor Oost-Indië 2.7.1841; aangesteld tot korporaal tit. 12.8.1841; geëmbarkeerd te
Nieuwe Diep a/b van het schip „Oost India Packet", de 16e d.a.v. en gedebarkeerd te
Batavia met plaatsing bij het 3e bat. inf. 24.11.1841; korporaal effectief 6.1.1842; over-
geplaatst bij de 4e afd. v.h. Alg. Depot 1.4.1842; sergeant 1.8.1843; overgegaan bij het
3e bat. inf. 6.7.1847 en gereëngageerd voor 2 jaren zonder handgeld 17.8. d.a.v.; bij
Gouv.besl. dd 27.11.1847, nr. 40 de bronzen medaille toegekend voor 12 (6 tropen-)
jaren trouwen dienst met ƒ 12,— gratificatie; sergeant-majoor 16.10.1848 na met zijn
onderdeel deel te hebben genomen aan de 2e (mislukte) Balische expeditie (1848); in
zijn rang en met hetzelfde onderdeel de 3e (zeer geslaagde) Balische expeditie bij-
gewoond hebbende (1849) en voor twee jaren gereëngageerd te zijn, opnieuw zonder
handgeld, op 17.8.1949; bij KB dd. 11.12.1849, nr. 44 benoemd tot Ridder der Militaire
Willemsorde 4e klasse „voor deszelfs gehouden moedig gedrag bij de Krijgsverrichtingen
tegen Bali"; hiermede liep zijn loopbaan als onder-officier ten einde, daar bij Gouv.-
besl. nr. 6 van 26.3.1850 de benoeming volgde tot 2e luitenant der Infanterie bij het
Ned. Oost-Indische Leger met plaatsing bij het 4e bat. inf.; op 17.5 d.a.v.; overgeplaatst
bij het 7e bat. inf., welks vaandel ter zake van zijn onverschrokken optreden tijdens de
3e Balische expeditie bij de verovering van Djaga-Raga op 15/16.4.1849 met het ere-
kruis van de Mil. Willemsorde was gedecoreerd; deelname aan de „excursies" in de
Palembangse bovenlanden (1851/52); 10.2.1854 geplaatst bij het garn.bat. op Banka en
op 28.5. d.a.v. bevorderd tot Ie luitenant bij besl. Gouv.-Gen. nr. 1; bij besl. G.G. dd.
19.2.1859, nr. 5 benoemd tot kapitein met plaatsing bij het 13e bat. inf.; zoals gebrui-
kelijk bij officieren die in Indië aangenomen werden, werd hij als Nederlander aange-
merkt bij Dispos, v.h. Militair Dept. dd. 13.8.1860, nr. 17; van 6.12.1860 tot begin
1865 naast de vervulling van militaire functies ook belast met regionaal-civiele be-
stuurswerkzaamheden als Controleur van Barabei, Alay en Amandit (Z. en O. Afd.
van Borneo), gedurende welke de langdurige en bloedige Bandjermasinse krijg ge-
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voerd werd, waarbij hem de bevordering tot RMWO der 3e klasse ten deel viel voor
Z.M. besl. van 7.3.1863, nr. 68; na per 24.1.1865 geplaatst te zijn bij het garn.bat. van
de Z. en O. Afd. van Borneo te Bandjermasin volgde op 23.5. d.a.v. overplaatsing bij
het 6e bat. inf.; op 3.10.1865; twee jaren Europees verlof verleend gedurende hetwelk
hem het Ereteken voor Belangrijke Krijgsverrichtingen werd toegekend, dat bij KB van
19.2.1869, nr. 13 was ingesteld, met gespen Bali 1848 en '49 en Borneo 1859-1863;
later werden deze gevolgd door de gespen Atjeh 1873-1880 en Samalangan 1877; na
terugkeer te Batavia geplaatst bij het 9e bat. inf. 29.12.1867, bü welk onderdeel gebleven
tot begin 1872, met een onderbreking van 26.11.1868 tot 13.10.1870 toen het garni-
zoens-commando werd vervuld op Banka, het begin samenvallende met de bevordering
tot majoor bij besl. G.G. nr. 9; overplaatsing naar het 2e bat. inf. 9.2.1872; benoemd
tot luit.-kolonel bij besl. G.G. dd. 28.2.1872, nr. 7; in deze rang als Ct. van het 2e
rechter halfbat Afrikaanse inf., en verv. als Ct. van de Ie brig. de succesvolle 2e exped.
tegen Atjeh medegemaakt onder de door de regering te 's-Gravenhage in activiteit her-
stelde, gepens. lt-generaal, oud-legercommandant J. van Swieten (1873/74), waarbij een
lichte verwonding op 23.1.1874 ontvangen; de Atjeh(Kraton)-médaille toegekend, inge-
steld bij KB van 12.5.1874, nr. 9, vervaardigd van het in Atjeh veroverd geschut en
met welk ereteken ook het vaandel van het 9e bat. inf. werd gesierd, over welk v. d.
Heyden mede het commando had gevoerd; bij KB dd. 6.10.1874, nr. 10 benoemd tot
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, zich hebbende onderscheiden door
voortvarendheid en moed bij de 2e exped. tegen het Rijk van Atjeh; tevoren, 6.7.1874,
benoemd tot Plaatselijk Commandant te Sewaran en sedert 7.8.1875 overgeplaatst bij
het garn. bat. van Sumatra's Westkust en Onderhorigheden; bij besl. G.G. dd. 15.3.1876,
nr. 15 bevorderd tot kolonel en ter beschikking gesteld van de Militair- en Civiel
Gezaghebber te Atjeh, de gen.-majoor A. J. E. Diemont; wegens ziekte van laatst-
genoemde per 12.6.1877 tijdelijk belast met de functie van Mil. en Civ. Gezaghebber
en het bevel op de 30e d.a.v. de facto overgenomen; de gehele bezettingsmacht telde
351 officieren en 9235 onderofficieren en minderen incl. ca. 2000 zieken, met welke de
nieuwe bevelhebber met grote voortvarendheid rust en orde wist te brengen en te hand-
haven die de economie deed opleven al bleef men op zijn qui-vive, daar de Atjeher een
onbetrouwbaar, godsdienstig-fanatiek en wreed tegenstander was, doch die ook dap-
per en vol doodsverachting de kafir andjings (ongelovige honden) bleef haten en waar
mogelijk moedig bestrijden; ter afronding van het onderworpen gebied diende een las-
tige roofstaat, aan de N.-O. kust, die het Nederlandse gezag bleef negeren, de wapenen
bleef voeren en zee- en strandroverijen zelfs in versterkte mate voortzette, Samalangan,
te worden getuchtigd en onderworpen; de expeditie onder persoonlijke leiding van de
hoogste gezaghebber vertrok op 8.8.1877 en de troepen slaagden er in, wel is waar
tegen een hoge prijs aan doden en gewonden, de hardnekkig zich verdedigende over-
macht aan vijanden te verslaan, de voornaamste versterking Temoelit op 26.8. te nemen
en de weerspannige radja op 13.9. tot onderwerping te dwingen; aan dit schitterende
wapenfeit heeft niet weinig bijgedragen de beleidvolle bevelvoering en grote persoonlijke
moed van de commandant der expeditie, die door een schot in het linker oog getroffen,
na zich te hebben doen verbinden, weder te paard steeg en het bevel overnam toe-
gejuichd door zijn troepen; bij KB van 22.9.1877, nr. 1 werd de zegevierende kolonel
bevorderd tot RMWO der 2e klasse (Commandeur) „als blijk van Z.M.'s hooge tevre-
denheid over de wijze waarop hij de onlangs tegen Samalangan ondernomen expeditie
heeft aangevoerd", terwijl de legercommandant bij dagorder van 30.11.1877 kennis gaf
van dit bijzondere feit; bij KB van 29.9.1877, nr. 28 benoemde de Koning de over-
winnaar van Samalangan bovendien tot Z.M.'s Adjudant i.b.d.; op 13.1.1878 werd de
kolonel K. van der Heyden door de Indische Regering benoemd tot Gouverneur van
Atjeh en Onderhorigheden, waardoor met vaste hand het bestuur kon worden gevoerd
o.m. door onderwerping van Segli, Gedoeng en Pasangan; bij KB van 26.9.1878, nr. 28
benoemd tot generaal-majoor; door krachtdadig en rechtvaardig optreden werd bij de
Atjeher ontzag en toenadering gekweekt hetgeen zich uitte in vrijwillige onderwerping
van verschillende hoofden, maar ook in het uitwijken van andere verzetsstrijders naar
streken die derhalve onderworpen dienden te worden; van maart 1879 tot sept. 1879
werden Indrapoeri, verschillende Moekims, Gleiëng, Lamtobah en Selimoen in on-
ophoudelijke tochten met voortvarendheid getuchtigd en veroverd, zodat geheel Groot-
Atjeh ten onder gebracht was; onder dagtekening van 20.8.1879 kon de gouverneur, de
landvoogd de gunstige afloop van de krijgsverrichtingen rapporteren met de ernstige
waarschuwing niet tot overijlde bezuinigingsmaatregelen op militair- en bestuursgebied
over te gaan; bij dagorder van 5.9. werd door de opperbevelhebber de troepen lof toe-
gezwaaid voor zijn geleverde prestaties en geoogste krijgsroem; opnieuw deed Sama-
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langan van zich spreken en veroorzaakte een niet geheel geslaagd ingrijpen wegens de
gebondenheid van de gouverneur aan instructies van hogerhand; bij KB van 11.1.1880,
nr. 11, art. 1 werd „met tijdelijke uitbreiding der formatie van het Leger in Nederl.-
Indië met één Luitenant-Generaal, tot die rang. bevorderd de Generaal-Majoor van dat
Leger K. van der Heyden, Adjudant des Konings i.b.d., Gouverneur van Atjeh en
Onderhorigen, tevens militair-bevelhebber aldaar, als buitengewone beloning voor „de
uitstekende diensten door hem in die betrekkingen bewezen bij en met opzicht tot de
krijgsverrichtingen tegen de XXII en XXVI Moekims van 23 Juli 1878 tot September
1879"; 30.1.1880 benoemd tot Gouv. Commissaris voor de organisatie van Atjeh en
Onderhorigheden; ondanks dringend afwijzend advies van de gouverneur besloot de
G.G. toch tot reorganisatie van het bestuur in Atjeh door de onheilzame benoeming
(6.4.1881) van een Civiele Gouverneur (A. Pruys van der Hoeven) na op 11.3. d.a.v. de
generaal de waardering en dank van de Regering betuigd te hebben voor de krach-
tige leiding gedurende de tijd, dat hij belast was geweest met het ambt van Gouverneur
en Militair Bevelhebber van Atjeh en Onderhorigheden, maar niettemin met diens stel-
ling op nonactiviteit op 3.4.1881; als niet mis te verstaan gebaar schonk Koning Willem
Til op 11.4. d.a.v. de scheidende held het Ridder-Grootkruis van de Huisorde van den
Gouden Leeuw van Nassau; op 29.4.1881 werd hem een jaar verlof verleend naar
Nederland, waarheen op 23.5. d.a.v, vertrokken; het koloniaal regeringsbeleid en de
maatregelen van de inmiddels afgetreden Gouv.-Gen. Mr. J. W. van Lansberge duidelijk
desavouerend werd de teleurgestelde opperofficier door een groot aantal landgenoten
bij diens terugkeer in Patria op grootse wijze gehuldigd o.m. door aanbieding van een
geslagen portretpenning, vergezeld van een aanzienlijke som gelds bij monde van de
voorzitter van de daartoe gevormde hoofdcommissie, minister mr. J. Heemskerk; op-
nieuw sloot de Koning zich bij de openbare mening aan door de Generaal op 6.1.1882
te belonen met de benoeming tot Grootkruis in de Orde van de Eiken Kroon van
Luxemburg; op 19.1. d.a.v. werd hem op de meest eervolle wijze ontslag verleend uit
de militaire dienst, onder dankbetuiging voor de vele belangrijke onder dikwijls ge-
vaarvolle en moeilijke omstandigheden den lande bewezen diensten, met toekenning
van een pensioen van ƒ11250,— 's jaars (KB nr. 21); na zich metterwoon met zijn
gezin te Den Haag gevestigd te hebben, gewerd hem bij KB dd. 24.9.1887, nr. 24 de
eervolle en van erkentelijkheid getuigende benoeming tot Commandant van het Kolo-
niaal Militair Tnvalidenhuis op Bronbeek welke functie hij tot zijn dood op 26.1.1900
gedurende bijna dertien jaren heeft vervuld temidden van zijn oud-strijders met wie hij
zo menig moment van gevaar, ontbering, roem maar ook van miskenning had gedeeld.

Gehuwd te Muntok (Banka) 18.3.1857 met Tilia Henrica Mensinga, * Mr. Cornelis
20.9.1839, t Arnhem 22.12.1892, dr. van Pieter en Dirkje Davelaar.

Na haar overlijden hertr. Dordrecht 28.1.1897 met Catharina de Jongh, * Dordrecht
11.10.1855, t 's-Gravenhage 1.5.1909, dr. van Hendrik en Soetje de Haas.

Twee zijner zonen uit het eerste huwelijk drukten het voetspoor van hun beroemde
vader en werden officier in het Ned.-Indische Leger:
1. Eduard Charles van der Heyden, * Arnhem 6.10.1866, t Blankang Kebon (Sema-

rang) 22.6.1910, kapitein der inf. N.I.L., RMWO 4 (KB dd. 9.4.1895, nr. 32), begif-
tigd met het Kr. v. Bel. Krijgsverr. en het Lombok-kruis, 1894;

2. Hubert (genoemd naar zijn nat. grootvader van vaderszijde!) Adrien Charles van
der Heyden * Muntok 24.2.1870, t (gesneuveld bij de bestorming van Tiakra Negara
op Lombok) 18.11.1894.

Geschr. Mémoires naar aanleiding v. h. voorgevallene op 18 Nov. 1881 in de Tweede
Kamer der Stat. Gen. [steller J. J. W. E. Verstege] ('s-Gravenhage 1882).

Lit.: L. F. A. WINCKEL, De Militaire Loopbaan van den Luit.-Generaal K. van der
Heyden, Utrecht 1896; W. A. VAN REES, De Bandjermassinsche Krijg, Arnhem 1863;
E. B. KIELSTRA, Beschrijving van den Atjeh-oorlog, 's-Gravenhage 1883/84. Zie voorts
litt. opgave in deze aflevering.

Erepenning van de Luitenant-
Generaal K. van der Heyden,
1881, gemodelleerd door J. P.

Menger.

A.R.K.
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LIJST VAN DE VEERTIEN OPPEROFFICIEREN VAN
HET NEDERLANDSCH-INDISCHE LEGER, RIDDER
DER 2e KLASSE (COMMANDEUR) VAN DE MILITAIRE
WILLEMSORDE, GERANGSCHIKT NAAR DATUM VAN
HET KON. BESLUIT WAARBIJ DE ONDERSCHEIDING

VERLEEND WERD

Josephus Jacobus Antonius Baron van Geen, * Gent 1.9.1775, t Rijswijk (ZH)
10.11.1846, Lt.-Generaal, C.M.W.O. bij K.B. van 4.7.1829, No. 229 (zn. van Arnoidus
en Judoca Liedts).

Frans David Cochius, * Valburg 11.12.1786, t Rijswijk (ZH) 1.5.1876, Lt.-Generaal,
C.M.W.O. bij K.B. van 8.5.1838, No. 72 (zn. van Gerrit Jan Casparus en Anna Dibbets).

Andreas Victor Pacifique Michiels, * Maastricht 30.4.1797, f Padang-Cove, Bali
25.5.1849, na enige uren tevoren in Kampong Kasoemba ernstig te zijn gewond geraakt,
Gen.-Majoor, C.M.W.O. bij K.B. van 29.8.1841, No. 19 (zn. van Mr. Joseph en Anna
Elisabeth Gillis).

Carel Jan Riesz, * 's-Hertogenbosch 28.10.1791, t Frankfurt a. Main 22.6.1856, Gen.-
Majoor, C.M.W.O. bij K.B. van 18.1.1852, No. 29 (zn. van Johan en Frederika Catha-
rina Wolf).

Desiré Lambert de Brabant, • Luik 10.11.1815, t Buitenzorg 3.8.1875, Gen.-Majoor,
C.M.W.O. bij K.B. van 2.9.1870, No. 23 (zn. van Jean Joseph Ambroise en Jósephinc
Isabella Reynia).

Jhr. Gustave Marie Verspyck, * Gent 19.2.1822, t 's-Gravenhage 7.5.1909, Lt.-
Generaal, C.M.W.O. bij K.B. van 12.5.1874, No. 10 (zn. van Abraham Claudius Jan en
Desirée Jossine Pieron).

Johannes Ludovicus Jacobus Huberfus Pel, * Maastricht 10.1.1823, t Bivak Kampong
Tonga (Atjeh) 24.2.1876, Gen-Majoor, C.M.W.O. bij K.B. van 24.1.1875, No. 2 (zn. van
Jacobus en Maria Gijsberta de Goey).

Karel van der Heyden, * (ingeschr.) Batavia 12.1.1826, t Arnhem 26.1.1900, Lt.-
Generaal, C.M.W.O. bij K.B. van 22.9.1877, No. 1 (adopt. zn. van Jean en Wilhelmina
Siebing).

Henry Demmeni, * Mühlheim 5.9.1830, t Paiacombo 13.12.1886, Gen.-Majoor,
C.M.W.O. bij K.B. van 7.4.1886, No. 4 (zn. van Pierre Toussaint en Fernandine
Sicken).

Jacobus Augustinus Vetter, * 's-Gravenhage 2.12.1837, t ald. 2.12.1907, C.M.W.O.
bij K.B. van 15.2.1895, No. 2 (zn. van Wilhelmus Bernardus en Johanna Jacoba van
der Klugt).

Marinus Segov, * Soerabaia 25.2.1841, t 's-Gravenhage 7.7.1923, Gen.-Majoor,
C.M.W.O. bij K.B. van 9.4.1895, No. 32 (zn. van Josiena Segov).

Gotfried Coenraad Ernst van Daalen, * Makassar 23.3.1863, t 's-Gravenhage
22.2.1930, Lt.-Generaal, C.M.W.O. bij K.B. van 14.9.1904, No. 31 (zn. van Gotfried
Coenraad Ernst en Jacoba Wilhelmina Weyergang).

Henri Nicolaas Alfred Swart, • Tjibitoeng 12.10.1863, t 's-Gravenhage 23.8.1946, Lt.-
Generaal, C.M.W.O. bij K.B. van 2.9.1909, No. 41 (zn. van Klaas en Cornelia Maria
Johanna Gouay).

Simon Hendrik Spoor, * Amsterdam 12.1.1902, t Batavia 25.5.1949, Generaal,
C.M.W.O. (posthuum) bij K.B. van 17.6.1949, No. 53 (zn. van Andreas Petrus en
Catharina Petronella Jautze).
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ERETEKENEN EN ONDERSCHEIDINGEN VOOR MILITAIRE EN
SEMI-MILITAIRE VERDIENSTEN INGESTELD SEDERT HET HER-
STEL VAN HET NEDERLANDSE GEZAG IN NEDERLANDSCH OOST

INDIË OP 19 AUGUSTUS 1816

JA VA-OORLOG MEDAILLE 1825-1830 (J.M.), achtkantig bronzen ereteken ingesteld
bij K.B. van 27.6.1831, No. 54 (Uitgereikt aan alle Europese militairen, die de
oorlog hebben medegemaakt en aan hen der inheemse militairen, die de officiers-
rang bekleedden).

RUITVORMIGE MEDAILLE VAN BONJOL, 1837, ingesteld door het Ned.-Ind.
Gouvernement op voordracht van de commanderende generaal F. D. Cochius en
toegekend voor betoonde uitzonderlijke moed bij de verovering van het bolwerk der
Padri's, de sterkte Bonjol op 19.8.1837, in drie zilveren exemplaren aan Inlandse
officieren en in twintig exemplaren van brons aan inheemse minderen.

MEDAILLE VOOR MOED EN TROUW, ingesteld bij K.B. van 24.1.1839, No. 102
(met Javaans en Maleis opschrift) geslagen in zilver en brons, uitsluitend bestemd
voor inheemse militairen voor daden van bijzondere moed en trouw aan het Neder-
landse gezag, toegekend door de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië, ter ver-
vanging in den beginne van de Militaire Willemsorde, die niet placht uitgereikt te
worden aan Indische militairen. De drie en twintig dragers van de Bonjol-medaille
ontvingen de Medaille voor Moed en Trouw eveneens. Bij K.B. van 14.11.1869,
No. 17 werd de kleur (blauw) van het draaglint der medaille gewijzigd in die van
de Militaire Willemsorde: (licht-)oranje met twee blauwe banen aan de zijkanten.

KRUIS VOOR MOED EN TROUW, ingesteld bij K.B. van 7.3.1898, No. 63 ter ver-
vanging van de Medaille voor Moed en Trouw, eveneens in zilver en brons en met
opschriften in Javaans of Maleis.

KRUIS VOOR BELANGRIJKE KRIJGSVERRICHTINGEN (EXPEDITIE KRUIS)
(E.K.), ingesteld bij K.B. van 19.2.1869, No. 13, met de bepaling dat op het lint
een gesp gedragen wordt, waarop de naam en het jaartal van het krijgsbedrijf ver-
meld staan, waarvoor het ereteken verleend wordt. Met terugwerkende kracht wer-
den gespen verstrekt: Bali 1846, Bali 1848, Bali 1849, Borneo 1850-1854 (expeditie
naar Borneo's Westkust), Boni 1859, Borneo 1859-1863 (expeditie naar Borneo's
Zuid-Oostkust); vervolgens kwamen gespen uit in chronologische volgorde: Guinea
1869-1870 (expeditie van de Kon. Marine ter Westkust van Afrika); Deli 1872
(Noord-Oostkust Sumatra 14 mei-6 nov. 1872); Atjeh 1873-1874 (Ie en 2e expeditie
5 april 1872-26 april 1874); Atjeh 1873-1876 (na het einde der 2e expeditie voor de
jaren 1874, '75, '76); Samalangan 1877 (van 8.8.-22.10.1877); Atjeh 1873-1880
(1877-1880 Atjeh en Onderhorigheden); Atjeh 1873-1885 (1881-1885 Atjeh en Onder-
horigheden); Atjeh 1873-1890 (1886-1890 Atjeh en Onderhorigheden); Tamiang 1893
(Tamiang-rivier, Sum. Oostkust 21.1.-11.11.1893); Atjeh 1873-1896 (1891-1896 Atjeh
en Onderhorigheden); Atjeh 1896-1900 (29.3.1896-einde 1900); Korintji 1903 (Land-
schap Korintji 29.5.-18.9.1903); Djambi 1901-1904 (Landschap Djambi 18.3.1901-
26.4.1904); Gajo en Alaslanden 1904 (13.2.-23.7.1904); Atjeh 1901-1905 (Atjeh en
Onderhorigheden); Midden-Sumatra 1903-1907 (in Djambi 27.4.1904-1.10.1907; in
Korintji 18.9.1903-1.11.1907; in de Batang-Hari districten, Kwantan en Indragiri
1.10.1905-1.10.1907; in de Tapanoelische Bataklanden 1.1.1905-17.6.1907; in de
Bataklanden 1.1.1905-17.6.1907; in de Bataklanden ter Sumatra's Oostkust 5.9.1904-
17.6.1907); Zuid-Celebes 1905-1908 (Celebes 28.7.1905-19.5.1908); Flores 1907-1908
(9.8.1907-eind febr. 1908); Kleine Soenda-eilanden 1905-1909 (Bali 14.9.-27.10.1906;
Bali 27.4.-2.5.1908; Timor 30.8.1905-1.3.1908; Soemba 10.3.1906-15.12.1909; Soem-
bawa 17.2.-14.4.1908; Flores 1.3.1908-1.10.1910); Atjeh 1906-1910 (Groot-Atjeh);
Atjeh 1911-1914 (Groot-Atjeh); Wester Afd. Borneo 1912-1914 (in de Resid. West.
Afd. van Borneo); Nieuw Guinea 1907-1915; Ceram 1915 (eiland Ceram dec. 1914-
einde 1915); Timor 1911-1917 (Resid. Timor en Onderhorigheden); Westkust Atjeh
1925-1927 (Bakongan en Kloeët 28.10.-31.12.1925; Zuidelijke Atjehse Landschappen
1.3.1926-31.12.1927; Tapa Toean 12.9.1926-31.12.1927); Timor 1942 (ingest. bij KB.
van 29.10.1942, No. 7 voor guerillastrijd tegen Japanners op het eiland en voor
Kon. Marine die voor evacuatie zorg droeg van het overschot der strijdenden naar
Australië).
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ATJEH (KRATON) MEDAILLE 1873-1874 (K.M.), ingesteld bij K.B. van 12.5.1874,
No. 9 (bestemd voor allen die in de jaren 1873 en '74 of in één dier jaren deel
hebben uitgemaakt van de naar Atjeh uitgezonden onderdelen van Land- en Zee-
macht), vervaardigd uit brons afkomstig van bij de inname van de Kraton ver-
overd geschut.

KROON VOOR BIJ DAGORDER EERVOL VERMELDEN (E.V.), ingesteld bij K.B.
van 8.9.1877, No. 20 verleend aan allen die in Dagorders eervol vermeld werden
(met terugwerkende kracht mede toegekend aan diegenen — nog in leven zijnde —
die vóór 1877 de onderscheiding verwierven), gedragen door bevestiging op het
draaglint boven het expeditiekruis.

LOMBOK KRUIS 1894 (L.K.), ingesteld bij K.B. van 13.4.1895, St. bl. No. 42 ter uit-
reiking aan allen, zonder onderscheid van rang of graad, die tussen 26.6. en 24.12.
1894 deel hebben uitgemaakt van de expeditionaire troepen van Land- en Zeemacht,
of die bij de expeditie in enig burgerlijk ambt of bediening plaatselijk zijn werkzaam
geweest.

OORLOGSHERINNERINGSKRUIS (O.K.), ingesteld bij K.B. van 16.3.1944, St. bl.
E 16 met gespen aanduidende de krijgsverrichtingen (met betrekking tot Ned.
Indië): Krijg ter Zee 1940-1945; Oorlogsvluchten 1940-1945; Nederlandsch Indië
1941-1942; Javazee 1941-1942; Oost-Azië — Zuid Pacific 1942-1945.

ERETEKEN VOOR ORDE EN VREDE (E.O.V.), ingesteld bij K.B. van 2.12.1947 en
aangevuld bij K.B. van 11.5.1950, No. 30 te verwerven door leden van de Kon.
Marine, Kon. Landmacht en Kon. Ned. Indisch Leger die tenminste drie maanden
tussen 3.9.1945 en 27.12.1949 in Nederlands Indië en aangrenzende zeegebieden ver-
bleven. Op het lint worden jaargespen gedragen waarop de jaartallen 1945, 1946,
1947, 1948 en 1949.

VERZETSSTER OOST-AZIË 1942-1945 (V.S.), ingesteld bij K.B. van 26.10.1948 (St.
bl. No. 1/457) ter beloning van bijzondere verdiensten in de jaren 1942-1945 ver-
richt op door Japan bezet of Japans gebied in Oost-Azië onder zeer moeilijke en
gevaarvolle omstandigheden.

RIDDERORDEN, ERETEKENEN EN ONDERSCHEIDINGEN VOOR
SPECIFIEK-MILITAIRE EN BIJZONDERE VERDIENSTEN INGE-
STELD SEDERT DE VESTIGING VAN HET KONINKRIJK DER NE-
DERLANDEN EN IN RUIME MATE VERLEEND AAN LEDEN VAN
HET LEGER IN NEDERLANDSCH INDIË RESP. VAN HET KONINK-

NEDERLANDS INDISCHE LEGER

MILITAIRE WILLEMSORDE (M.W.O.), ingesteld bij Wet van 30.4.1815, No. 5, St.
bl. 33 (Vier Klassen: Ridder Ie KI. of Grootkruis (G.M.W.O.); Ridder 2e KI. of
Commandeur (C.M.W.O.); Ridder 3e KI. (R.M.W.O. 3); Ridder 4e KI. (R.M.W.O.
4); zij, die benoemd zijn in de Orde leggen een eed of belofte af; de enige Kon.
Onderscheiding welke gereclameerd kan worden en welke posthuum verleend kan
worden).
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ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW (N.L.), ingesteld bij Wet van
29.9.1815, No. 49, St. bl. 47 (Drie Klassen: Ridder Ie KI. of Grootkruis (G.N.L.);
Ridder 2e KI. of Commandeur (C.N.L.); Ridder 3e KI. of enkel Ridder (R.N.L.),
bovendien „Broeder" een zilveren medaille dragende en het genot van een jaarlijkse
toelage).

ORDE VAN DE EIKEN KROON (VAN LUXEMBURG) (E.K.), ingesteld en aan-
gevuld bij Groot-Hertogelijk Besluit van 29.12.1841, resp. 5.2.1858 (Vijf Klassen:
Ridder Ie KI. of Grootkruis (G.E.K.); Ridder 2e KI. of Groot Officier (G.O.E.K.);
Ridder 3e KI. of Commandeur (C.E.K.); Ridder 4e KI. of Officier (O.E.K.); Ridder
5e KI. of enkel Ridder (R.E.K.) bovendien drie achtkantige medailles verbonden
aan de Orde in goud, zilver of brons).

ORDE VAN ORANJE NASSAU (O.N.), ingesteld bij Wet van 4.4.1892, No. 55 (Vijf
Klassen: Ridder Ie KI. of Grootkruis (G.O.N.); Ridder 2e KI. of Groot-Officier
(G.O.O.N.); Ridder 3e KI. of Commandeur (C.O.N.); Ridder 4e KI. of Officier
(O.O.N.); Ridder 5e KI. of enkel Ridder (R.O.N.); bovendien drie eremedailles ver-
bonden aan de Orde in goud, zilver of brons; twee secties: een civiele (met een
laurierkrans aan het versiersel aangebracht) en een militaire (met twee schuinge-
kruiste ontblote zwaarden aan het versiersel aangebracht).

EERESABEL (E.S.), ingesteld bij K.Kab. Rescr. van 17.1.1855, Litt. v.
BRONZEN LEEUW (B.L.), ingesteld bij K.B. van 30.3.1944, St. bl. E 21.
BRONZEN KRUIS (B.K.), ingesteld bij K.B. van 11.6.1940, St. bl. A 22

Beide laatst genoemde onderscheidingen kunnen beschouwd worden als vervangers
van de kroon voor de eervolle vermelding welke werd opgeheven.

KRUIS VAN VERDIENSTE (K.V.), ingesteld bij K.B. van 20.2.1941, No. 1 en toe-
gekend voor moedig en beleidvol optreden in verband met vijandige actie.

VLIEGERKRUIS (V.K.), ingesteld bij K.B. van 28.8.1941, St. bl. B 77 en toegekend
voor daden van initiatief, moed en volharding, bedreven gedurende een vlucht in
tijd van oorlog, al dan niet in onmiddellijke aanraking met de vijand.
Laatst genoemde vier eretekenen kunnen ook posthuum verleend worden.

ZILVEREN KRUIS 1813-1815 (Z.K.), ingesteld bij K.B. van 10.5.1865, St. bl. 32 als
beloning van hen, die in Ned. Dienst aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1813-
1815 ter herstelling en bevestiging van Neerlands onafhankelijkheid een werkzaam
aandeel hebben gehad en uitgereikt aan de overlevenden ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan der Militaire Willemsorde, gevierd op 27 juni 1865.

METALEN KRUIS 1830-1831 (M.K.), ingesteld bij K.B. van 12.9.1831 No. 70.
METALEN KRUIS VRIJWILLIGERS 1830-1831 (M.K.V.), ingesteld bij idem.

Beide laatst genoemde veldtocht eretekenen werden vervaardigd uit het metaal van
twee vuurmonden, veroverd op de Belgische opstandelingen in de slag bij Hasselt
op 8.8.1831 en uitgereikt aan allen die aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830
en 1831 hebben deel genomen, hetzij behorende tot de militie en het staande leger,
hetzij als vrijwilliger of behorende tot de niet-dienstplichtige schutterijkorpsen.

MEDAILLE v. AANDENKEN CITADEL VAN ANTWERPEN (C.M.), ingesteld bij
K.B. van 31.8.1833, No. 122 voor allen die behoorden tot de bezetting van de citadel
van Antwerpen en onderhorieg forten, alsmede die dienst deden op de flottielje van
de Kon. Marine op de Schelde gedurende de Belgische opstand.

HUISORDE VAN ORANJE (H.O.), ingesteld 19.3.1905 door H.M. Koningin Wilhel-
mina der Nederlanden, als Hoofd van het Huis Oranje-Nassau in deze handelende
en dienende tot beloning van personen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt ten
aanzien van de Vorstin of Haar Huis. Zes klassen: Grootkruis, Grootofficier, Com-
mandeur, Officier, Ridder Ie en 2e Klasse.

HUISORDE VAN DEN GOUDEN LEEUW VAN NASSAU (H.G.L.N.), ingesteld
bij Besl. van 29.1. resp. 16.3.1858 van de Koning-Groothertog Willem III en van
Hertog Adolf van Nassau als gemeenschappelijke Huisorde van beide takken van
het Huis Nassau, dienende tot beloning van hen die zich in bijzondere mate ver-
dienstelijk hebben gemaakt jegens de Vorst(en) en Zijn(Hunne) Huis(Huizen). Bij
dode van Z.M. Koning Willem III hield de orde op te bestaan bij het wegvallen
van het hoofd van de Otto'se tak. In 1905 werd zij als gemeenschappelijke orde van
het Huis Oranje Nassau en van het Huis Nassau-Luxemburg hersteld. De orde kent
slechts één klasse, namelijk die van Grootkruis.

A.R.K.

410



BRIEVEN UIT DE OOST

In ons bezit zijn enige brieven van „U liefhebbende Zoon Hendrik Schil-
ham, Sergeant Majoor bij een der Kompagnien Artellerie op Java", waaruit
wij enige passages (de eerste uit 1846, de tweede van 1 mei 1847) laten
volgen. Hieruit blijkt hoe een onderofficier in die tijd zijn visie en de ge-
beurtenissen weergeeft.

Wat het nieuws hier aangaat is weinig als genoeg insuborddinatie van de 'minderen,
want dat is hier maar niets. Bijvoorbeeld, dan komt zoo een officier die met zijn com-
pagnie jaren en veldtogten ruim 4 jaren dient, en dan een melkbaard erbij, die komt
dan veel kommanderen en wil daar Europeesche modes invoeren.

Nu dat ken een soldaat die hier al eenige jaren dient niet uitstaan, die begint hen
dan uit te schelden enz., want dat is geen bijzonder nieuws als een halfdronken soldaat
een officier met de grootste en gemeenste woorden uitscheld. Wanneer die officier daar
dan van rapport maakt woord zoo een man heel ligt gestraft. Er zijn in het jaar 1845,
11 voor de krijgsraad gegaan, waarvan er 4 de kogel hebben gekregen de anderen 5 er
10 jaren zwaar waren gestraft, alle wegens insubordinatie. Nu wat zegt U er van en
dat van zoo een plaatsje als dat Muntok daar alleen 600 man in garnizoen is.

Den 1 Maart aanstaande zal er een klompleete Batterij uitrukken benevens 2000 man
Fnfantrie om naar Bali te gaan en hetzelve gaan innemen. Dit is nog een eiland op
zich zelf en een eerste roofnest dit woordt thans nog door een Javaansche Vorst gere-
geerd. Dit is gekomen: onlangs zijn er van Batavia een paar zwaar geladen schepen
vertrokken, en moesten juist die hoogte passeren. Dat hadden die zeerovers in het oog
gekregen en hebben een schip genomen, al de Europeaanen die erop waren ellendig
vermoord en het anderen daarentegen inplaats van zijn reis te vervolgen maakte regts
omkeerd en gaat naar Batavia, gaat op audiëntie en dient zijn verslag in bij den
Gouveneur Generaal wegens het nemen door de zeerovers van het anderen schip. De
Gouveneur schrijft dadelijk extra post naar Bali en gelast die Koning van dat eiland
dat hij onmidelijk die Zeerovers zou laten opzoeken en ze volgens in regten straffen.
Wat schrijft die Koning terug, hij zegt in zijn brief zoo zijn Exelentie die zeerovers
wilde hebben hij zelf maar moest komen, om ze te vangen, en dat schrijven moet'op
een zeer groven en gemeene toon en met scheldwoorden terug zijn geschreven.

De Gouveneur Generaal heeft dadelijk daarop laten gelasten om eene expeditie
daarna toe te zenden, om dat eiland te gaan innemen. Zoo men zegt, moeten er circa
20.000 duizend inwoners zijn. Nu is alles druk aan het werk om granaten kogels en
patronen te maken. Op Batavia, Semarang en Soerabaya wordt, om zoo te zeggen,
bijna dag en nacht door gewerkt om de munitie in gereedheid te brengen. Nu daar
zullen weer eenige zieltjes mede gemoeid zijn, niet door bloed, maar door kommer en
ellende, want het gaat hier zoo niet als in Europa, dat een soldaat een kwartier krijgt,
neen hier moet een ieder zijn eigen potje rijst koken, als er tijd is.

En anders lijd hij honger. In het Bantamsche is ook een oproer uitgebroken waarop
dadelijk een halve Batterij met 1000 Inferisten naar toe zijn gezonden. Zij zijn al wat
aan het bedaren, doch de troepen moesten vooreerst nog daar blijven.

Thans heb ik de medaille voor 12 Jaren trouwe dienst ook ontvangen, waarbij mij
eene gratificatie van 1200 is bijgevoegd, dezelve kompeteerde mij al in Maart 1844 en
dezelfde heb ik eest in October 1845 ontvangen.

Bali is ten beste voor ons uitgevallen. De hollanders hebben het genomen, het heeft
eenige van onze brave broeders gekost, waaronder verscheidene officieren tellen. Velen
zijn daarbij gedecoreerd geworden, onder anderen ook eene sergeant Knepper welke
vroeger als korporaal bij mijn kompagnie heeft gedaan. Nu die steekt zijn neus in de
wind. Vele lijden nog aan die kwaardaardigen koortsen en dikke buiken, dat zij bij
die expeditie hebben opgeloopen, waarvan er nog veele van sterven.

W. SCHILHAM-VREESWIJK
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MILITAIREN IN DE
REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND

VAN DE RESIDENTIE PALEMBANG
1847 - 1882

In de bibliotheek der N.G.V. te Naarden berust onder nr. 3620 een hand-
schrift getiteld Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Residentie Palembang
1847 -1882. De herkomst van dit getypte exemplaar is helaas onbekend.
De copiïst heeft blijkbaar inzage in de originele exemplaren gehad, maar
niet alle jaren aangetroffen. We vinden niet alle akten van 1847 -1882,
maar — buiten enkele tussengeplaatste akten van geboorte en overlijden —
slechts die der uit de registers der jaren 1847 — 1849, 1860, 1871, 1878 —
1882, waarbij dan in de huwelijksregisters vanaf 1860 ook echtscheidingen
zijn opgenomen. De mogelijk door het tropische klimaat aangetaste registers
waren ongetwijfeld hier en daar slecht leesbaar, hetgeen uit de afschriften
blijkt.

In deze registers komen uiteraard zeer veel militairen voor; daarnaast
vinden we er een aantal ambtenaren, zeelieden en een enkele handelsman.
Teneinde het gemakkelijker toegankelijk te maken heeft de redactie op het
manuscript een register op familienamen vervaardigd en eraan toegevoegd.

Om een indruk te geven volgen hier de akten uit de registers van de eerste
drie jaren, waarbij de volgorde van inschrijving is aangehouden.

Geboorten 1847-1849
12. 6.1843 Palembang, Johanna Wilhelmina Crena, dr. van Jean Henri, geh. en inl. vr.

Garina, ongeh.
22. 4.1847 Palembang, Margeriet Elisabelh Loze, dr. van Theophile, 28 j . , serg. maj.

en Adriana Elisabeth Bosema.
25. 4.1847 Palembang, Guillaume Antoine Victor Hubert de Seriere, zn. van Antoine

Louis Paul, 27 j . contr. 2e kl. en Johanna Henrica Rudolph, 22 j .
27. 9.1839 Tebing Tingie, Adolph Louis Eduard Butard, zn. van Accuse, 29 j . , fuselier,

en inl.vr. Siepa, ongeh., naar aanzien 21 j .
22. 6.1847 Palembang Christina Gertruida de Koek, dr. van Albert Hendrik Wendelin

Baron de Koek, 39 j . , luit. kol. inf. en Elisabeth Antoinette Verster, 38 j .
4. 6.1847 Lahat, Bertha Louisa Augusta Blankenburg, dr. van Sigismund Ludwig,

naar aanzien 34 j . , off. v. Gez. 2e kl. en Anna Charlotte Fsraels, weduwe
van Theodorus Rijnenberg, naar aanzien 31 j .

8. 8.1847 (geen pi. vermeld), Adeline Henriette Engelken, dr. van Friedrich, naar
aanzien 36 j . , off. v. Gez. 2e kl., en Catharina van der Kasteele, naar aan-
zien 24 j .

22. 9.1847 Tebing Tingie, Maria Magdalena Lambertina Hemmes, dr. van Joseph
Maria, naar aanzien 40 j . , kapt. inf., civiel gezaghebber, ongeh., en inl. vr.
Ringet, naar aanzien 18 j .

3. 7.1847 Palembang, Hendrik Johannes Slikboer, zn. van Jan, naar aanzien 32 j . ,
sergeant, en inl. vr. Samila, 30 j . , ongeh.

18. 9.1846 Palembang, Hendrik Willem Frederik Gevers, zn. van Jhr. Theodore Jacob
Hendrik, 29 j . , Ie luit. Genie en Sappeurs, en Javaanse vr. Batietja, 26 j . ,
ongeh.

21. 4.1848 Palembang, Johannis Frederik Antoon Seelig, zn. van Johannis Erasmus,
fuselier, 41 j . , en Javaanse vr. Sima, 28 j . , ongeh.

25. 4.1848 Palembang, Elisabeth Flou, dr. van Poer Martijn, 37 j . , fuselier, en inl. vr.
Samia, naar aanzien 19 j .

25. 6.1848 Palembang, Johannes Henricus de Seriere, zn. van Antoine Louis Paul,
28 j . , contr. 2e kl., en Johanna Henrica Rudolph, 23 j .
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20. 7.1848 Palembang, Jacobus Philippus Coppers, zn. van Hendrik Jacob, 33 j . , on-
geh., kanonnier Ie kl., en Ambonese vr. Maria, ongeh. 24 j .

5. 9.1848 Palembang, Willem van Hamel, zn. van Andreas Hendrik Joan Geertruid,
36 j . , kapt. inf., en Susanna Benjemina Brunting, 33 j .

18. 9.1848 Lahat, Emma Mathilda Blankenburg, dr. van Sigismund Ludwig, naar aan-
zien 35 j . , off. v. Gez. 2e kl., en Charlotta Israels, 32 j . , weduwe van Theo-
dorus Rijnenburg.

2. 9.1848 Moeara Roepick, Paulina Janson, dr. van Helena Henrietta Janson, 17 j . ,
ongeh.

30. 6.1845 Padang, Jeanne Helena Dorothea Henriette Veenhuyzen, dr. van Joannes
Andries, maj., mil. commandant, 37 j . , en inl. vr. Sarima Cenno, ongeh.
naar aanzien 15 j .

23.10.1848 Moeara Kompeh, Johannes Guliams Lambert Bernard, zn. van Louis Henri,
24 j . , klerk, en Carolina Manusama, 27 j .

5.12.1848 Palembang, Julie Adolphina Wilhelmina Storm van 's-Gravesande, dr. van
Frans Jonathan Pieter, 36 j . , ass. resident en fiscaal, en Maria Louisa Catha-
rina Wittenrood, 26 j .

17. 6.1849 Palembang, Frans Philip Eduard van den Bossche, zn. van Gustave Emile
Jean, 32 j . , commies boekhouder, pakhuis- en vendumeester, en Maria An-
tonia Helena Kuyp, 29 j .

16. 6.1849 Palembang, Martinus Hendrik Arie Voorsmit, zn. van Jurrien, ongeh. 34 j . ,
sergeant, en inl. vr. Jema, ongeh. naar aanzien 29 j .

16.10.1849 Palembang, Antoinette Louise de Seriere, zn. van Antoine Louis Paul,
contr. 2e kl., 29 j . , en Johanna Henrica Rudolph, 24 j .

16. 6.1848 Tebing Tinggie, Carolina Cornelia Smeding, zn. van Cornelis Harkes, on-
geh., 33 j . , fuselier, en inl. vr. Falia, ongeh., naar aanzien 28 j .

Huwelijken 1849 (1847 en 1848 geen inschrijvingen)
25. 7.1849 Johannes Andries Veenhuyzen, majoor, mil. commandant te Palembang,

jongeman, geb. Apeldoorn (Gld.) 25.3.1811, zn. van Albert Albertzen, ge-
pensioneerd kapt. inf., en wijlen Helena Johanna de Graauw, overl. Zwolle
1842 — en —
Cornelia Elisabeth von Ochsé, jongedochter, geb. Padang 9.12.1832, dr. van
Charles Nicolaas Joseph, gep. kapt. inf., zoutpakhuismeester te Palembang
en wijlen Louisa Charlotta Muller.

18.1.1849/6.2.1849 huis te Batavia, Carl Philip Conrad Steinmetz, jongeman, 42 j . , resi-
dent te Palembang, zn. van Carl Christian Philip, overl. luit. kol. art., en
Maria Hermina Reyken — en —
Maria Hermina Philippina Carolina Wolters Steinmetz, jongedochter, 18
jaar, wonende te Batavia, minderjarig dr. van Johan Carl Regin, kapt. genie,
en Jacoba Sas.

Overlijden 1847-1849
3. 2.1847 Willem Castens, oud 3 mnd 13 d., zn. van Willem 31 j . , secretaris Resident

Palembang, en Wilhelmina Louisa Gevigetta Brilman.
21.12.1846 Lahat, Louisa Charlotta Blankenburg, geb. Willem de Eerste Ambaraba,

res. Semarang 17.12.1844, dr. van Sigismund Ludwig, off. van Gez. 2e kl.,
ongeh., en Charlotta Israels, ongeh. naar aanzien 30 j .

28. 4.1847 Lahat, Victor Piraet, fuselier, ongeh., geb. St. Truijen (België), zn. van
Gillis en Anna Catharina Wolfs.

8. 7.1847 Lahat, Jan Wormhout, fuselier, ongeh., geb. Muiden 23.12.1819, zn. van
Wouter en Mientje Verbeek.

25. 7.1847 Palembang (hospitaal), Johann Kirst, sergeant, ongeh., geb. Pfeffingen
(Würtemberg) 20.3.1803, zn. van Christoph en Barbara Albrecht.

19. 8.1847 Palembang (hospitaal), Charl Schultz, fuselier, ongeh., 37 j . , geb. Arlon
(Luxemburg), zn. van Johan en Sophia Muller.

26.10.1847 Palembang (hospitaal), Charle Samae, geb. Taai (België) 1822, zn. van
Hendrikus en Isabella van Werolleman.

30.10.1847 Palembang (hospitaal), Hendrik Willem Pronk, fuselier, ongeh., geb. Am-
sterdam 31.5.1813, zn. van Gerard Johan en Adriana Steentjes.

12.11.1847 Palembang (hospitaal), Albertus van Dusschoten, kanonnier Ie kl., geb.
Barneveld 11.3.1817, zn. van Gerrit en Rekje van Dijk.
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1.12.1847 Palembang (hospitaal), Jan Adriaan Pielaat, conducteur der art. 3e kl.,
sergeant voor memoire, ongeh., geb. Makassar (Oost-Indië) 12.9.1811, zn.
van Cornelis Theodorus en Koena.

3.12.1847 Palembang (hospitaal), Christoph Jeuck, 3e klerk militaire adm., sergeant
voor memoire, geb. Mintenheilinger (Nassau) 15.3.1810, zn. van Georg en
Margaretha Meilinger.

10.12.1847 Palembang (hospitaal), Jean Baptiste Janssen, fuselier, ongeh., geb.
Mechelen (België) 7.9.1828, zn. van Jean en Anna Catharina Luttens.

15.12.1847 Palembang, Johannes van Slrien, sergeant, ongeh., geb. Goes 9.11.1803, zn.
van Pieter en Kana Cornelia Corneüssen.

21.12.1847 Palembang, Margeriet Elisabeth Loze, oud 8 mnd, geb. Palembang, dr. van
Theophile, 28 j . , serg. maj. geweermaker eert., en Adriana Elisabeth Borsma,
16 j .

20.11.1847 Lahat, Melle Zweitses Gal, fuselier, ongeh., geb. Seerhuizerveen (Friesland)
26.4.1810, zn. van Zweitse Hendriks en Fietje Freecks.

22.12.1847 Garn. Infirmerie Tebing Tingie Christianus Franciscus Lejeber, fuselier,
ongeh., geb. 's-Hertogenbosch 27.1.1822, zn. van Johannis Leonardus en
Christina Joanna Smits.

29. 2.1848 Palembang (hospitaal), Jan Baptist Dobbelaere, fuselier, ongeh., geb. Adigem
25.12.1825, zn. van Paulus en Johanna Marie de Kraan.

27. 3.1848 Palembang (hospitaal), Johann Jacob Wittlinger, fuselier, ongeh., geb.
Bivinau (Wurtemburg) 12.2.1825, zn. van Johann Jacob en Regina Fischer.

14. 5.1848 Palembang (hospitaal), Anton Uehotter, fuselier, ongeh. geb. Greffen
(Pruissen) 31.3.1809, zn. van Bernard en Anna Maria Sonneman.

22. 5.1848 Palembang (hospitaal), Adriaan Louis Beek, fuselier, ongeh., geb. Hasselt
(België) 29.12.1811, zn. van Pierre Louis en Ida Maria Morits.

24. 5.1848 Palembang, Lodewijk Fisser, klerk, ongeh., oud 30 j . en ruim 5 mnd., geb.
Soerabaja, zn. van Lodewijk en Hendrika Frederika Krijgsman.

6. 7.1848 Palembang, Johannes Henricus de Serriere, oud 11 dagen, geb. Palembang,
zn. van Antoine Louis Paul. contr. 2e kl., en Johanna Henrica Rudolph.

27. 7.1848 Palembang, Juliana Maria Bayle, oud ruim 16 jaar, geb. Palembang, dr.
van Pierre, ong. overl., en inl. vr. Bahiema, ook genaamd Raijma, ongeh.

20. 7.1848 Palembang, Johannis Frederik Antoon Seelig, oud 3 mnd., geb. Palembang
zn. van Johannis Erasmus, 41 j . , fuselier, en inl. vr. Jima, ongeh.

31. 7.1848 Garn. Infirmerie Tebing Tingie, Johannes Mabe, serg. maj., geb. Alkmaar.
9. 8.1848 Palembang, Hendrik Willem Frederik Gevers, oud 1 jaar en ruim 11 mnd.,

geb. Palembang, zn. van Jhr. Theodore Jacob Hendrik, 29 j . , soldaat genie
en sappeurs, ongeh. en Javaanse vr. Batietja, ongeh.

27.10.1848 Garn. Infirmerie Tebing Tingi, Stooij Verspoken, fuselier, geb. Mullebeeke
(België).

6.12.1848 Garn. Infirmerie Tebing Tingi, Anthonius Neeckaarst, fuselier, geb. Meche-
len (België).

18.11.1848 Lahat, Hermanus Winands, kanonnier Ie kl., geb. Zutphen 11.10.1811, zn.
van Catharina Winands.

21.12.1848 Moeara Kompeh, Johannis Guliams Lamberts Bernard, geb. Moeara
Kompeh 23.10.1848, zn. van Louis Henry, 24 j . , klerk, en Carolina
Manusama.

27. 4.1849 Palembang (hospitaal), Benoit Theodore Verhaeghe, fuselier ,ongeh., geb.
Poperinghe (België) 18.2.1819, zn. van Jean Baptiste en Barabel Victoire
Capoel.

29. 5.1849 Palembang (hospitaal), Julius Heinrich Philipp Bennecke, fuselier, ongeh.,
geb. Goslar (Hannover) 16.12.1816, zn. van Carl August en Gertrude Fiess.

19. 6.1849 Palembang (hispitaal), Charles Louis Fidel Giskier, fuselier, ongeh., geb.
Werfiek (België) 23.4.1828, zn. van Fidel en Sophia de Mulder.

5. 6.1849 Lahat, Emma Mathilda Blankenburg, geb. Lahat 18.9.1848, dr. van
Sigismund Ludwig, naar aanzien 36 j . , off. van Gez. 2e kl. te Lahat, ongeh.
en Charlotte Israels, wed. Theodorus Rijnenburg, 33 j . , ongeh.

21. 8.1849 Palembang (hospitaal), Arnould Rookens, fuselier, ongeh., geb. Lummen
(Limb.), zn. van Andree en Anne Claire Mecirus.

23. 8.1849 Tebing Tingie (mil. hospitaal), Joseph Evenpoel, fuselier, ongeh., geb.
Brussel 17.5.1826.

4. 9.1849 Palembang (hospitaal), Willem Eylbregt, matroos 2e kl. Z.M. korvet Bouas,
ongeh., geb. Amsterdam 16.3.1822, zn. van Willem en Christina Deyst.
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10. 9.1849 Palembang, Johannes Lambertus Evers, 2e luit., ongeh., geb. Breda
7.11.1822, zn. van Adrianus en Maria Verhoeven.

11. 9.1849 Palembang (hospitaal), Johannes van Omme, flankeur, ongeh., geb. Zaan-
dam 11.11.1821, zn. van Klaas en Jannetje Grauw.

17. 9.1849 Palembang (hospitaal), Carl Gustav Wagener, flankeur, ongeh., geb. Mun-
deren.

21. 9.1849 Palembang (reede), Adrianus van Nes, konstabel majoor Ned. Marine Z.M.
korvet van oorlog Bouas, 34 j . , zn. van Mijntje van Nes, overl.

22. 9.1849 Palembang (hospitaal), Jan Hendrik Saverbay, kwartiermeester van de
barkas a.b. Z.M. korvet Bouas, ongeh., geb. Amsterdam 18.8.1814, zn. van
Jan Hendrik en Yda Visser.

22. 9.1849 Palembang (hospitaal), Benjamin van der Horst, sergt. maj., ongeh., geb.
Gorinchem 10.7.1820, zn. van Cornelis en Adriana Jodina de Rouville.

27. 9.1849 Palembang (hospitaal), Johannis Baptiste Gonnet, flankeur, geb. Haarlem
2.4.1831, zn. van Johannis Baptiste en Helena Roedd.

27. 9.1849 Palembang (hospitaal), Johannis van Eek, kanonnier 2e kl., geb. Everdingen
(Z.H.) 11.9.1819, zn. van Willem en Nelligje den Beer.

29. 9.1849 Palembang (hospitaal), Gerrit Arends, lichtmatroos a.b. Z.M. korvet Bouas,
ongeh., geb. Amsterdam 19.5.1823, zn. van Gerrit en Grietje Hendriks.

1.10.1849 Palembang (hospitaal), Jan Vaas, korporaal, ongeh., geb. Leeuwarden
16.10.1820, zn. van Jan en Grietje Smindt.

2.10.1849 Palembang (hospitaal), Franciscus Gevonden, flankeur, ongeh., geb. Bergen
op Zoom 20.8.1808, zn. van Thomas en Josina Helkenshoven.

5.10.1849 Palembang (hospitaal), Josephus Philippus Verplancke, flankeur, ongeh.,
geb. Gent (België) 16.6.1823, zn. van Philippus Idesbaldus en Sophia Jo-
hanna Destanberg.

13.10.1849 Palembang (hospitaal), Jan Cornelis van der Vegte, sergeant, ongeh., geb.
Kampen 25.4.1816, zn. van Pieter en Elisabeth van Eunen.

16.10.1849 Palembang (hospitaal), Johan Heinrich Holfilten, flankeur, ongeh., geb.
Meldip (Hannover) 2.2.1801, zn. van Jan Frederik en Richaniel Boerman.

19.10.1849 Palembang (hospitaal), Jan Jacobus Helt, flankeur, ongeh., geb. Amsterdam
13.7.1826, zn. van Jan Jacobus en Alida Regina van Kuik.

22.10.1849 (geen plaats vermeld) Louisa Magdalena Willekens, oud ruim 11 mnd.,
geb. Semarang, dr. van Anthony Pieter Adriaan, 2e luit. ing., ongeh., en
Javaanse vr. Saria, ongeh.

30. 9.1849 Moeara Kompeh, Godert van Schaik, fuselier, geb. Schalkwijk, zn. van
Gerrit en Maria Kappenbrouwer.

27.10.1849 Palembang, l. F. H. H. M. H. Folk, off. van Gez. 2e kl.
28.10.1849 Palembang (hospitaal), Paulus Meinderts, flankeur, ongeh., geb. Rotterdam

3.5.1812, zn. van Manus en Anna Maria Elisabeth Kessemeyer. (
28.10.1849 Palembang (hospitaal), Jacob Wagner, flankeur, ongeh., geb. Winkel (Nas-

sau) 17.2.1822, zn. van Johann en Margaretha Raska.
30.10.1849 Palembang (hospitaal), Maarten Visser, korporaal, ongeh., geb. Sluis

(Zeeuws-Vlaanderen) 27.2.1824, zn. van Maarten en Zara Margaretha Kren-
sen.

2.11.1849 Palembang (hospitaal), Josse Claeys, flankeur, ongeh., geb. Mariakerke
(België) 16.5.1822, zn. van Pieter en Maria Emmers.

6.10.1849 Pemangilang Frederich Waldemar Gnuchtel, flankeur, ongeh., geb. Eben-
stock (Saksen) 13.6.1827, zn. van Frederich August en Henriette Gross.

17.10.1849 Blabagan, Bernardus Johannis Hendricits Pabst, flankeur, ongeh., geb.
's-Gravenhage 18.7.1825, zn. van Willem Frederik en Johanna Hendrina
Sager.

26.10.1849 op expeditie Doesoen Rian, res. Palembang, Louis Wever, fuselier ongeh.,
geb. Schuurse (België), zn. van Constant en Catharina Gijseking.

26.10.1849 op expeditie Doesoen Rian, res. Palembang Evert Jan Heersink, fuselier,
ongeh., geb. Hammen den Kappel, zn. van Jan Hendrik en Wilhelmina
Dijkman.

8.11.1849 Palembang (hospitaal), Adrianus Dreesman, matroos 3e kl. a.b. Z.M. korvet
Bouas, ongeh., geb. Amsterdam 23.7.1826, zn. van Frederik Fokke en
Catharina Glidding.

5.11.1849 Tebing Tingi (hospitaal), Joseph Ie Bonheur, fuselier, ongeh., geb. Ant-
werpen 19.10.1819, zn. van Hendricus en Isabela Lo.
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14.11.1849 Palembang (hospitaal), Theodor Kortenhoen, fuselier, ongeh. geb. Rhede
(Pruissen) 6.8.1821, zn. van Johann en Elisabeth Wanning,

geen datum Palembang (reede), Willem Zeijtsel, matroos 3e kl. a.b. Z.M. korvet Bouas,
oud 26 j . , geh. met Christina Bark, won. Amsterdam, zn. van Christoffel en
Kristina van Suvel.

17.11.1849 Palembang (hospitaal), Hendrik Boogert, fuselier, ongeh., geb. Rozenburg
(Z.H.) 8.11.1818, zn. van Cornelis en Maartje Geluk.

7.12.1849 Palembang (hospitaal), Alphonse Joseph de Mellet, Ie luit., ongeh., geb.
Cadiz (Spanje) 23.11.1809, zn. van Francois Emanuel en Marianne
Hugonen.

12.12.1849 Palembang (hospitaal), Johannes Christiaan Weidner, korporaal, ongeh.,
geb. 's-Gravenhage 19.3.1827, zn. van Johan Fredrik en Maria van Dom-
melen.

7.12.1849 Lahat (hospitaal), Jacobus Resalius Reckers, sergeant, geb. Borculo.
22.12.1849 Palembang (hospitaal), Nicolaas Simons, flankeur, ongeh., geb. Vaals

23.5.1827, zn. van Damien en Wedelina Kochnen.
31.12.1849 Palembang (hospitaal), Celeston Joseph Echevin, flankeur, ongeh., geb.

Evregneze (Henegouwen) 25.6.1826, zn. van Alexander Joseph en Constance
Francois.

27.11.1849 Palembang (hospitaal), Harm van der Vegle, flankeur, ongeh., geb. Nord-
horn (Hannover) 25.12.1818, zn. van Lucas en Gesina Westenburg.

N.A.H.

ADDENDA ET CORRIGENDA

KWARTIERSTAAT W. F. J. PIJPER

Met het volgende kan de kwartierstaat in Gens Nostra XVII (1962), p. 44/45 worden
aangevuld en verbeterd: V/9 Frederik Jan Beeftink t Zelhem 12.7.1817 (i.p.v. 1.9.1843),
co 15.2.1784 (i.p.v. 8.2.1784) met V/10. V/11 Jan Veldkamp, t 15.8.1858 (i.p.v. 16.8.
1858), co Hummelo 10.1/2.2.1806 V/12 Elsken Smeenk (Smeink), ^ Hummelo 26.2.
1769, dr. v. Jan en Angenita Wentink.

B. PERFORS

Gens Nostra XXVII (1972)

Met dank aan de inzenders kunnen de volgende gegevens aangevuld en verbeterd
worden.

Kwartierstaat Mr. S. Haersma Buma, p. 107, nr. 21 Mr. Johan Hora was heer van
Ennema; nr. 28 Arent Alus (lees Aulus) van Haersma; nr. 30 Sybrand Wybrandi,
secr. van Kollumerland 1728-1780.

Schippersgeslacht Kokje(n), p. 179 r. 10 v.o. lees 77.3.1937 (i.p.v. 13.3.1937) en
20.11.1907 (i.p.v. 20.11.1905); p. 180 r. 16 v.o. tr. 29.72.795i (i.p.v. 6.7,1925); p. 181
Xlb aanvullen met kind 2. Marten, geb. Loenen a/d Vecht 28.1.1973.

Kwartierstaat J. Hannema, p. 184/185, nr. 14 Mr. Sybrand Wybenga, tr. Franeker
12.7.1803; nr. 30 Cornelis Dirks Zijlstra, lid gemeentebestuur te Harlingen 1802.

Kwartierstaat Ds. F. Haverschmidt, p. 336/337. IV/1 (8) Johann Haver, de mede-
deling „Officier in Staatschen Zeedienst, vertoefde 16 jaren in Algerijse gevangen-
schap," ontleend aan A. L. Carstens: Familieboek Haverschmidt, te voorzien van een
groot vraagteken (?), daar één en ander moeilijk, zoal niet bewijsbaar is uit officiële
bronnen; 1V/2 hoewel Jacomina Clara Cornel in latere inschrijvingen Johanna Jacomina
geheten wordt, zijn beide personen toch identiek vgl. de doopinschr. in Enkhuizen
(Luth) 6.4.1743; IV/3 Jan Gravius t Leeuwarden 3.10.1785 (i.p.v. 24.3.1754); V/5
Klaas (Gravius), metselaar en doodgraver te Franeker.
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Gens Nostra XXVIII (1973)

Kwartierstaat Blom, p. 13 nr. 644 tr. 645 (i.p.v. 546); nr. 867 Anna de Veth, ged.
II.II.1644 (i.p.v. 1664).

Families de Boer te Workum, p. 16 in schema Griet Annes t a 1691 (i.p.v. 1669)
co Hobbe Pytters t D 1668 (i.p.v. 1691).

Lidmaten te Terheijden, p. 60, r. 9. v. b. Frederik Wandenlichg, Leeuwarden; Jofum
Pieter Willem Klaas Gerbrands, Groningen, Jacob Speelman, Westerbork enz. (plaats-
namen dus een regel lager).

Kwartierstaat J. A. N. Patijn, p. 128, IV/4 (11) H. E. H. van Nellesteyn, t Am-
sterdam 27.4.1837.

Wapens van de Kanseliers, p. 154. S. A. Drijber, * Vledder 13.1.1859, t Voorburg
8.7.1942; A. R. v. d. Bent, Commandant van het IV Legerkorps (i.p.v. Divisie), (waar-
van o.a. deeluitmaakten de VII en VIII Divisie; de IV Divisie behoorde tot hiet
II Legerkorps. Divisies werden toenmaals gecommandeerd door een kolonel, leger-
korpsen door een generaal-majoor. Med. ir. Ch. C. van der Vlis, Haarlem).

Genealogie De Veth, p. 179, r. 23 v.o. lees p. 142 (i.p.v. 140); p. 185, r. 3 v.b. lees
18.(5.1672 (i.p.v. 18.7.1672); r. 25 v.o. ged. Breda 8.7.1667 (i.p.v. 8.1.1668),

BOEKEN

De hieronder vermelde en besproken boeken kunnen ter lezing worden ge-
vraagd bij de bibliothecaris, de heer J. P. Ferwerda, Bibliotheek N.G.V.,
Cattenhagestraat 8A, Naarden. De uitleentermijn is maximaal vier weken.

IRMA RAVELING, Die ostjriesischen Vornamen. Herkunft, Bedeutung und Ver-
breilung. 104 blz. (Uitg. Ostfriesische Landschaft, Aurich (1972) met steun van de
Arbeitsgemeinschaft der Vorstande der Sparkassen Ostfrieslands).

Dit is de 2e druk. De eerste verscheen in 1963 als Namen und Namengebung in
Oslfriesland. Ruim 6000 voornamen staan er in vermeld. Ook gegevens over de bete-
kenis en de afleiding der voornamen. „Wie nenne ich mein kind?" In „Vorschlage für
die Namenwahl" 300 namen voor jongens en 300 voor meisjes.

R. J. SPREEN, Het geslacht Spreen (1973, Gruoningareeks Nr. 1, te bestellen door
storting van ƒ8,50 op giro 139.411 van schrijver, Scheldestraat 9, Winschoten. 64 blz.,
13 afb., waarvan 2 wapens, register op achter- en voornamen.

De stamhouders zijn Johan Ernst Spreen, tr. Levern 27.10.1696 Christina Ahlheid
Rottkers. Een zoon in de 4e generatie Johan Friederich Spreen tr. in 1813 in Wilder-
vank, later woonde hij in Gasselterboerveensemond. De meeste van zijn nakomelingen
woonden in Groningen en Drente. Levern, Kreis Lübbecke ligt in Westfalen, Postleit-
zahl 4995. R. J. Spreen gaf in Gruoninga 1973, p. 51 een uittreksel uit dit boekje.

J. VAN EGMOND, Uit „Het Roode Ancker", familiekroniek over het geslacht Van
Egmond (Prot.) afkomstig uit Valkenburg (Z.H.). 99 blz.; 6 schema's verduidelijken het
onderlinge verband. (Verkrijgbaar door storting van ƒ11,75 op giro 1278547 t.n.v.
J. van Egmond, Kerklaan 14, Zoeterwoude).

Deze in 1973 verschenen uitgave bevat een register van aangehuwden en een van de
voornamen met geboortedatum van de thans levende familieleden; niet van de vroegere.
Volgens schrijver is Van Egmond een van de meest voorkomende familienamen rondom
Leiden en Rijnsburg. Volgens hem zijn er zeker wel een tiental zonder aantoonbaar
familieverband. Stamouders waren Willem Jacobsz. ca. 1570 gehuwd met Lijsbel
Laurensdr.; 13 generaties zijn uitgewerkt; de kinderen van de 13e generatie werden
geboren in 1958 t/m 1972. Alle levende Van Egmonds van deze stamboom hebben de
landbouwer Jacob Laurensz. van Egmond, die in 1644 het huis „Het Roode Ancker"
kocht, tot voorvader. Hij trouwde ca. 1640 met Reympje Jacobsdr. van Wassenaar.

Th. P. E. DE KLERCK
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TIJDSCHRIFTEN
De tijdschriften kunnen niet ter inzage worden verstrekt. Voor fotocopieën

van artikelen dient men binnen drie weken na bespreking in dit tijdschrift
zich te wenden tot de heer G. Gunderman p/a N.G.V. Cattenhagestraat 8A,
Naarden (zie Mededelingen, nr. 6, p. 21).

Adler, 9. (XXIII.) Bd, Heft 10 (Apr./Juni 1973). Richard Perger, Die Familien
chronik der Marschall von Reichene. Karl Burkart, Trauungen Pfarrfremder in Gurk
1577-1635. Floridus Röhrig, Das Wappen des neuen Salzburger Erzbischofs Dr. Kar)
Berg (met afb.). Karl Böhmerle, Ober das Geschlecht Böhmerle. Heinz Schöny,
Bemerkenswerte Falle in Trauungsmatriken nordmahrischer Stadte (Sternberg,
Mahrisch Schönberg en Olmütz). Toegevoegd zijn: österr. Ahnenlisten 39, pag. 305-312
met enkele aanvullingen op eerder gepubliceerde kwartierstaten en een katern bevat-
tende het artikel: Das Schwabisch-österreichische Geschlecht von Hempel.

idem, Heft 11 (juli/sept. 1973). Siegfried Gasser, Schloss Wolfurt vom adeligen
Stammsitz zum bürgerlichen Landsitz. Hans Jager-Sunstenau, Das Doppelwappen
Mannagetta-Mathesern am Trummelhof in Wien-Grinzing. Verder enkele voortzettingen
van artikelen uit vorige afleveringen. Bijgevoegd is: Österr. Ahnenlisten 40, pag.
313-320.

Amstelodamum, 60e jg., nr. 4, juli/aug. 1973). Dr. I. H. van Eeghen, Jan van dei
Heyden als schilder.

idem, nr. 5, (sept./okt. 1973). Dr. l. H. van Eeghen, Jan en Nicolaas van der Heyden
als uitvinders.

Der Archivar, 26. Jg., Heft 3 (Juli 1973). Hierin o.a.: Helmut Richtering, 130 Jahre
Kommunalheraldik in Westfalen und ihr Niederschlag in der Praxis des Staatsarchivs
Munster. Wolfgang Huschke, Zur wissenschaftlichen Auswertung der Bestande des
Personenstandsarchivs Brühl. (Ook over dit archief lezen wij: „die Genealogen stehen
als Archivbenutzer in Brühl mit Abstand an der Spitze". De auteur schijnt zich er een
beetje voor te schamen en betoogt uitvoerig tot welke belangrijke zaken de beoefenaar
der genealogie nog meer kan komen. In dit verband is ook tekenend zijn opmerking,
dat de grens van de genealogie-beoefening als „hobby" en als echt wetenschappelijke
bezigheid moeilijk is te trekken; soms gaat het één ongemerkt in het andere over. Hel
is allemaal wel waar, maar waarom toch die verontschuldigende toon?).

Archivum Heraldicum, 1973, Ao. LXXXV1I, Bulletin no. 2-3. Jean Bernard de
Vaivre, La tapisserie de Jean de Daillon. Marcel Stourdza Saucesti, Armorial roumain.
G. Aldo di Ricaldone, L'armerista del ducato di Monferrato nel XX secolo.

Blatter des Bayerischen Landesvereins fiir Familienkunde, 36. Jg., (1973), XII, Hefl
1/2. De Bayerische Landesverein fiir Familienkunde bestaat 50 jaar en wijdt dit fraai
uitgevoerde nummer van haar orgaan aan het jubileum. Uit de inhoud noemen wij:
Richard Goppel, Ahnen prominenter Bayern, V. Die Ahnen des bayer. Minister-
prasidenten Dr. Alfons Goppel. Dr. Adolf Layer, Die Imhof aus Lauingen im spaten
Mittelalter. Dr. Wilhelm Hoechstetter, Das Augsberger Kaufherrengeschlecht der
Hoechstetter in England. Hermann Fischer, Augsburger Klavier- und Orgelbauer im
19. Jahrhundert. Karl Werner Klüber, Bayerische Auswanderung über Hamburg nach
Übersee. Dr. Paul Mai, Genealogische Quellen im Bischöflichen Zentralarchiv in
Regensburg. Bruno Demel, Bibliographie zur Familienkunde Bayerns ausser Franken
fiir das Jahr 1971. De bijdrage van Hermann, Karl und Rudolj Biechele, Stammtafel
der Biechele, einer alten Apothekerfamilie, met veel illustraties, deels in kleur en uit-
slaande tabel, besluit deze feestelijke aflevering.

De Brabantse Leeuw, jg. 22, no. 3 en 4 (maart-apr. 1973). G. F. Couwenbergh,
Couwenbergh, Cauwenberg en Philiberts. Mr. J. L. Rijndorp, De afstamming van het
geslacht Tak — Het ouderlijk huis van Pieter Jan Geritsz. Dr. Ir. J. Mac Lean, De
descendenten van Ixendert Meeusse van Dis (1703-1774).

idem, no. 5 en 6 (mei-juni 1973). Dr. Ir. J. Mac Lean, De descendenten van Leendert
Meeusse van Dis 1703-1774 (vervolg).
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Bulletin du Cercle Généalogique dAlsace, 1973-2, No. 22. André Humm, Les
ancêtres alsaciens du Père de Foucauld et leur parenté (slechts 2 van de 16 kwartieren
zijn afkomstig van de Elsas). C. Wolff, Extraits généalogiques du cartulaire de Saint-
George de Haguenau. Georges Heitz, Les bourgeois de Dahlenheim en 1556. R. Lutz,
Notes sur la familie Bitsch.

Cercle généalogique du Centre, Bulletin No. 19 en Centre généalogique de Touraine,
Bulletin No. 6 (Juin 1973). In deze aflevering vraagt de redactie allereerst aandacht
voor de wijze, waarop de heer Francois-Jean Mallein zijn kwartierstaat nummert. Hij
gebruikt daarbij bladen voor 8 kwartieren, dus tot en met de overgrootouders. Zijn
hoofdstaat nummert 0; de acht vervolgstaten 1 t.e.m. 8. De acht vervolgstaten op
vervolgstaat 1 nummeren 11 t.e.m. 18, die op vervolgstaat 2: 21 t.e.m. 28 enz. De
staten, die boven staat 8 komen derhalve 81 t.e.m. 88. De nóg verdere vervolgstaten,
bijv. die op staat 61, nummeren 611 t.e.m. 618. Opdat U het ook wete! Verder: J.
Chavigny, La familie Papin. C. Leymarios, Les aieux de Claude Leymarios. Serge
Rousseau-Vellones, Généalogies Manouches. Simone Lecoanet, Les ressources du
Département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Jean Simon, Des Notables
Tourangeaux aux XVIo et XVIIo siècles: Les Binet.

Der Deutsche Hugenott, 37. Jg., Nr. 3 (Sept. 1973). Wilhelm Beuleke, Die Bastet —
eine Réfugiésfamilie in Hessen. Walter Mogk, Ernst Mengin (1893-1973) als Kirchen-
politiker und Hugenottenforscher — Biographie und Bibliographie.

Familia, Year X/ 1973, No. 2. André M. Hugo, Die Franse voorgeslagte van ons
families Hugo en Blignaut (verslag van een onderzoek in Frankrijk). J. van der Bijl,
Aanvulling Familie Louw. Robert Arthur Laing, Oudshoorn (Oudtshoorn) (de familie
stamt af van: Willem Willemsz. Oudshoorn uit Leiden, in 1730 soldaat in de Kaap).
J. A. Heese, Die kwartierstaat van die skryfster M.E.R. (M. E. Rothmann). H. F. Heese,
Genealogie van die Alberts familie (Angolatak). Verder nog: Familie-argiewe in Suid-
Afrika, een artikel toegeschreven aan de Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, doch
blijkens een rectificatie in het volgende nummer, geschreven door Dr. J. H. Esterhuyse.

idem, No. 3. R. R. Langham-Carter, The Cape-India families. Margaret Cairns,
Notarial protocols as a source of genealogical history. Graham Dickason, List of
Cornish immigrants to South Africa. H. G. Bleibaum en J. A. Heese, Die stamvader
Jan Joost Steenberg en sy voorouers. J. G. Ie Roux, Kwartierstaat van Wilhelmina
Jacoba Neethling, eggenote van Generaal J. B. M. Hertzog. Idem, Die afstamming van
ons eerste ministers. (In beschouwing worden genomen: Louis Botha, J. C. Smuts, J. B.
M. Hertzog, dr. D. F. Malan, J. G. Strijdom, dr. H. F. Verwoerd en B. J. Vorster.
Wanneer men uitsluitend acht slaat op de plaats van herkomst van de naar Zuid-
Afrika geëmigreerde voorouders van deze staatsmannen, dan hebben zij gemiddeld
40,14% Nederlands, 31,29% Frans, 20,14% Duits en 8,43% ander bloed. Het percen-
tage Nederlandse afstamming der heren is resp. 30, 53, 31, 8, 18, 100 en 41.). André
Hugo, Die Franse voorgeslagte van ons families Hugo en Biignaut (vervolg). A. E.
Schoeman, 'n Schoeman/Erasmus verwantskap.

Gelders Oudheidkundig Contactbericht, Nr. 57 (juni 1973). J. Kockelkorn-Nijenhuis
en W. M. Elbers, Mechteld Hertogin Pretendente van Gelre (Mechteld, geb. ca. 1325,
gest. 1384 was een dochter van Reinald II van Gelre en Sophia Berthout van Mechelen).

The Genealogical Magazine of New Jersey, Vol. 48, Nr. 1, Whole Nr. 178, (Jan.
1973). Lewis D. Cook, Mercer County Marriages, 1838-1848. Richard W. Cook, The
Thomas Osborn Family (vervolg). Ceylon N. Woodruff, Family Records (betreft de
families Woodruff, Norris, Trimmer, Sperling, Pancoast en Phillips). Kenn Stryker-
Rodda, New Jersey Rateables 1778-1780 (vervolg).

Genealogie, 22. Jg., Heft 6 (juni 1973). Konrad Schulthess, Schweizer Vorfahren von
Thomas Mann (aanvulling op de eerder in dit blad gepubliceerde kwartierstaat). Max
Roegner, Das Lebküchnerhaus in Berneck im Fichtelgebirge und seine Besitzer (betreft
taai-taai-bakkersfamilie Roegner in 18e en 19e eeuw). Karl Werner Klüber, Platt-
deutsche Einwanderer in Amerika. Engelbert Scheiffarth, Aus alten Kirchenbüchern
von Niederheimbach bei Bacharach am Rhein.

idem, Heft 7 (juli 1973). Michael Knieriem, Garnisonsstadte — Schmelztiegel der
Bevölkerung — Versuch einer Darstellung am Beispiel Gelderns. Gerd Alpermann,
Cranachiden in Brandenburg an der Havel (familie Pfreundt). Helmut Eckardt, Berg-
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und Hüttencadets, Eleven und Expectanten im Magdeburgisch-Halberstadtischen Revier.
Hanns von Heszberg, Die ehemaligen Totenschilde in der Frauenkirche zu Nürnberg.
Engelhert Scheiffarth, Aus alten Kirchenbüchem von Niederheimbach bei Bacharach
am Rhein (slot). Verder nog: Nachtrage zur Ahnenliste der Fürstin Grace Patricia von
Monaco, geb. Kelly. H. W. Eben-Ebenau geeft Ahnen aus dem Hohenlohe'schen en
Rolf Eilers Ahnen aus Wiirttemberg und Baden.

idem, Heft 8 (aug. 1973). J. L. Kleindienst, Genealogie in der Schule. (De schrijver
is in de Elzas onderwijzer aan een „Classe de transition", een overgangsklas van leer-
lingen van ca. 12 jaar, die nog een jaar moeten wachten, alvorens geschikt te zijn voor
het vervolgonderwijs. De heer Kleindienst bevordert in dat jaar bij zijn leerlingen het
genealogisch onderzoek en ziet kans allerlei schoolvakken aan de resultaten van het
onderzoek van zijn leerlingen te verbinden. Via de voorouders wordt de leerlingen
allerlei kennis en vaardigheid bijgebracht: geschiedenis; aardrijkskunde (plaatsen van
herkomst der voorouders); corresponderen in vreemde talen (met archieven en pas-
torieën); kennis omtrent beroepen (van voorouders) enz. enz. Hoewel niet alle opge-
somde diensten van de genealogie aan het schoolonderwijs overtuigen, is er o.i. sprake
van een opmerkelijk experiment). Georg Schenk, Musikgeschichte und Genealogie XXX
— Justin Heinrich Knecht (met diens kwartierstaat). Annie Peterzen, Fremde im altesten
Trau-Buch von St. Aegidien in Lübeck 1633-1715. Konrad Schulthess, Badener und
Württemberger im Ehebuch Rheinau (Schweiz) 1608-1810.

idem, Heft 9 (sept. 1973). Hermann Ling, Die Hessische familiengeschichtliche Ver-
einigung e.V. Darmstadt. Albrecht Eckhardt, Die hessendarmstadtische Zentralbeamten-
und Hofdienerschaft nach dem Besoldungsbuch von 1754. Carl Horst Hojerichter, Die
alteste Darmstadter Stadtrechnung (1538). Karl B. Thomas, Methoden der Sicher-
stellung von genealogischen Forschungsergebnissen (deponering van manuscripten, ver-
menigvuldiging via de drukpers e.d.).

Gruoninga, 18e jg., 2 (1973). Petronella 1. C. Elema, Genealogie Eendhuizen (doops-
gezind en in oorsprong afkomstig van Saaxumhuizen). Drs. O. D. J. Roemeling, Aan-
tekeningen over de familie van Luirt Melles Doorn Busch. K. S. Heyning-Reinders,
Reinouw Berents, de vrouw van Gerrijt Tammens. G. W. Nanninga, Nogmaals Gerrit
Tammes van het Garsthuizer voorwerk. Werner Harten, Zur Ahnentafel der Gesche
Buerman. R. J. Spreen, Het geslacht Spreen. G. W. Nanninga, Dr. Writserus Santfoort
en Peye zijn huisvrouw. A. de Vries, De voorouders van mijn schoondochter. H. M.
timing, Lu(i)ning. A. Hoft, De ridder en de halve leeuwen (vervolg).

Ons Heem, Jg. 27, 2 en 3 (Lentemaand-Bloeimaand 1973). Uit dit „huidenummer
J. Weyns" noemen wij slechts: Wil f ried Steeghers, Het schaapgoed „Groot Tomme" te
Tielt en de familie Loontjens. R- F. VULSMA

CONTRIBUTIE-1974
Vele leden hebben de goede gewoonte de contributie reeds aan het einde

van het jaar te voldoen. Men bewijst er de Vereniging een kosten- en tijd-
besparende dienst mee en vandaar het verzoek het bedrag van ƒ 25.00 één
dezer dagen over te schrijven op onze girorekening 547.064 t.n.v. Penn. Ne-
derlandse Genealogische Vereniging, Wormerveer.

Aan dit nummer werkten mede:
Ds. E. van Alphen, Bern. Luninckstraat 14, Deventer.
J. G. J. van Booma, p/a Archief der Ned. Herv. Kerk, Javastraat 100, 's-Gravenhage.
N. A. Hamers, Vogelenzang 4, Malden.
Dr. A. R. Kleijn, Parklaan 2B, Zeist.
W. Schilham-Vreeswijk, Jan Luykenstraat 36, Grave.
C. Veenhuijzen, Purmerenderweg 145, Z.O. Beemster, post Purmerend.
Mr. Dr. W. de Vries, Bosscheweg 57, Vught.
C. Wallast, Wildzang 4, Drachten.
M. A. van der Wijst, p/a Orpheusstraat 2, Heerlen.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.

Eindredacteur: N. A. Hamers. Postbus 976, Amsterdam-C.
Secretaris Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, Amsterdam-C.
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