
 

 

  

❶ Matthijs Petrus Leiwakabessy. Matthijs Petrus Leiwakabessy was geboren op 4-8-1880 Porto, 

Saparoea (Ned-Indie) en overleed op 5-4-1926 te Djokja (Ned-Indie). Hij werd opgeleid voor dokter 

djawa aan de STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen).  

 1  

In 1898 wordt geschreven dat de achttienjarige Thijs Leiwakabessy maar een voorbereidend jaar 

hoefde te volgen en de veertienjarige Bertus Apituley, beiden geboren op het eiland Saparoea. Boeng 

Minggus Siahaija was al van school, met de Tehupeiory’s waren er nu vijf Ambonezen op school, een 

record.2  

  

 

                                                             
1 Bron: Het nieuws van den dag. No 275, 29 november 1901. in de periode 1875 tot en met 1904 droegen 47 leerlingen van 

de STOVIA de titel Raden Mas. Vanaf 1904 werden inlandse artsen toegelaten op Nederlandse universiteiten.  
2 W.K. Tehupeiory en familie in Bangka, ca. 1915. In 2001 ontdekte de journalist Herman Keppy op een zolder in Alkmaar twee koffers met 
foto's en persoonlijke papieren van Tehupeiory. Het inspireerde hem tot het schrijven van de roman Tussen Ambon en Amsterdam. 
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In een krantenartikel  Dokter-Djawa-school4 is tevens beschreven waar de kandidaten vandaan 

kwamen: J.E. Tehupeori, W.K. Tehupeori, en Lewakabessy staan vermeld als afkomstig van Ambon. 

Vanaf 1875 was de voertaal op de dokter djawa school te Batavia Nederlands. Thijs Leiwakabessy 

behoorde tot hetzelfde groepje dat op 24 november 1902 het einddiploma ontving. Kort na het 

eindexamen had dokter Roll5 deze afgestudeerden nog een officieus examen in de Duitse taal 

afgenomen in zijn huis in Tanah Abang. Hierna werd Matthijs Petrus lndisch arts m.i.v. 1-12-1902, en 

tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking van assistent-leraar6 bij de STOVIA  te 

Weltevreden. Aan het eind van het jaar 1902 werd hij geplaatst te Palembang7.     

Na de STOVIA te hebben doorlopen werd hij in 1902 op die school aangesteld als assistent leraar.  

Hierna werd hij als dokter-djawa (Indisch arts) geplaatst in Palembang. In 1905 werd hij geplaatst in 

Merauke. Naast zijn eigen werkzaamheden werd hij belast met de vaccinatie van de niet-inheemse 

bevolking, hetgeen voor die tijd uiterst opmerkelijk was. Lang niet iedereen accepteerde inheemse 

artsen als collega’s van Nederlandse artsen. In augustus 1906 werd hij geplaatst op Saparoea en werd 

het jaar daarop ter beschikking gesteld aan de controleur van Kei om hem te vergezellen op zijn tocht 

langs de oostkust van het eiland Jamdena en om de zieke militairen te behandelen. In 1908 werd hij 

overgeplaatst naar Dobo. Vervolgens vertrok hij naar Nederland om te studeren aan de  

UVA. Hij kreeg o.a. praktijkonderricht in het Binnengasthuis en gedeeltelijk in het Wilhelmina  

                                                             
3 Leraren en onderwijzers van de School tot Opleiding van Inlandse Artsen (STOVIA) aan de Hospitaalweg te Batavia. Zittend v.l.n.r.: 
onderwijzer N.W. Francken, leraar/plaatsvervangend directeur dr C.D. Ouwehand, leraar/directeur H.F. Roll, leraar dr P.A. Boorsma, leraar 

L.P.J. Vermeulen; staand v.l.n.r.: leraar H.M. Knoch, leraar dr H. Reilingh, onderwijzer A.J.H. Scherp, leraar dr J. Noordhoek Hegt, 
hoofdonderwijzer G.A. Tuijl Schuitemaker, leraar A.F. de Wolff, leraar dr C.N. Schoorel, leraar dr J.B.C. Persenaire, ass.-leraar Raden 
Soerjatin. Op de foto zien we de leraren van de school voor inlandse artsen in Nederlands-Indië. Nederland richtte vanaf 1900 in de kolonie 
dit soort scholen op. De Nederlanders wilden dat de inlanders zich ontwikkelden. Dat lukte. Maar door de scholing ontwikkelden de 
inlandse jongeren ook de wens om onafhankelijk te worden van Nederland. Artsen in opleiding richtten daarom de eerste belangrijke 
politieke vereniging op: “Boedi Oetomo” (Het Schone Streven). De jongeren streefden vooral naar meer onderwijsmogelijkheden voor 
Indiërs. Later namen oudere inlandse ambtenaren de vereniging over. Die waren veel trouwer aan het Nederlandse gezag. Daardoor 
verdween het vooruitstrevende aspect van de vereniging.  
4 Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 24-11-1902. Ambonezen van hoge geboorte konden tot 1915 evenals overige inlanders van 

voorname afkomst, inlands 2e luitenant of officier van gezondheid worden.   
5 Directeur van de school  
6 Besluit no. 21685 van 16-12-1902. 
7 Besluit no. 22085 van 23-12-1902.  
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Gasthuis (WG) aan de Eerste Helmersstraat, waar de universitaire oogkliniek is gevestigd. behaalde in  

 

2  

december 19137 succesvol het Theoretisch Geneeskundig examen in Amsterdam8, waarna hij in 1914 

in dezelfde stad promoveerde tot arts9.   

  

Matthijs Petrus  woonde in Amsterdam op de volgende adressen:  

  

Jhr. Albert Thijmenstraat 38  

(24-10-1917) Derde Helmersstraat 74 hs  

(01-03-1918) Leidschekade 86 hs  

  

Daarna heeft hij gewerkt bij fort Pannerden om o.a. Belgische vluchtelingen te behandelen. In het 

fort is zijn afbeelding nog aanwezig tijdens de exposities die daar worden gehouden.   

  

                                                             
7 Bron dagblad De Tijd,  12-07-1913 en 13-12-1913  
8 De eerste Stovianen die in Amsterdam studeerden, bevestigden de ethici in hun idealen. Zij assimileerden (bijna) volledig met Nederland: 

zij werden lid van het Amsterdams studentencorps, mengden zich in diverse discussies zoals over de inrichting van de BGD en trouwden met 

een Nederlandse vrouw.  
9 Album academicum van het Athenaeum illustre en van de Universiteit van Amsterdam: bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren 

en leeraren van 1632 tot 1913, der rectores magnifici en secretarissen van den Senaat der universiteit van 1877 tot 1913, der leden van den 

Illustrissimus senatus studiosorum Amstelodamensium van 1851 tot 1913, en der studenten van 1799 tot 1913  
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Op 2-1-1916 stuurde Matthijs Petrus vanuit Amsterdam een telegram naar Wim Tehupeory met een 

korte inhoud:  “Heden Asmaoen10 na ziekte overleden.”   

 

3  

                                                             
10 Mas Asmaoen, waarmee Matthijs Petrus de Stovia opleiding had doorlopen. Mas Asmaoen was geboren op 16-5-1880 en zoon van Mas 

Soemodiprodjo, patih wedono van Malang, en vroeger ook als dokter djawa werkzaam. De ouders van Asmaoen waren niet rijk, zodat het 

hun grote offers heeft gekost om hem zijn studie te laten voltooien. Zijn militaire carriere werd gesaboteerd door Nederlandse officieren 
door hem niet als gelijke te accepteren. Hij werd overgeplaatst naar Nieuw Guinea. Gehuwd met Adriana Punt, 2-12-1908. Op 28-6-1909 

werd hij bij een geneeskundig onderzoek door een dwangarbeider in de linkerborst gestoken. Overleden te Amsterdam (verlof in 

Nederland) op 1-1-1916.  
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Foto: Groepsportret van officieren gestationeerd op het Fort bij Pannerden11 1914 – 1918.   

  

  

                                                             
11 In Pannerden werkte hij als arts voor de Belgische vluchtelingen. In de Eerste Wereldoorlog was Fort Pannerden paraat, maar daarna werd 

het verwaarloosd.  
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Herman Keppy geeft mij aan dat op de foto de derde v. links dr J.F. Tumbalaka is, geheel links zittend 

dr. J.A. Latumeten in tenue dr. H.J.D. Apituley en achter de piano Matthijs Petrus Leiwakabessy.  
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Groepsportret 1e Bataljon 2e Regiment Infanterie / Serie: 3e Divisie, Bergen op Zoom.  

  

1-2 R.I. M.A.A. Steyns, 1e Luitenant; L. Schutte, Kapitein, A.G.C. Reyers, 2e Luitenant; A.L.A. van den 

Berg, 2e Luitenant; A.H.L. Stam, Kapitein; Th. C. W. Michaelis, 2e Luitenant; G.J. Blom, Majoor, 

Commandant van 1-2 R.I.; L.J. Sterkenburg, Kapitein; H.A. van der Steenstraten, 1e Luitenant; L. Th.  

Ph. J. La Fors, Kapitein; J.C.H. Croon, 1e Luitenant-Adjudant; M.P. Leiwakabessy (overgrootvader), 

Officier van Gezondheid; T.D.J. Holtzer, 1e Luitenant-Kwartiermeester; W.H.A. van Oppenraay, 

Officier van Gezondheid; G.J. Hartgers, 1e Luitenant en Th.J.H. Linssen, 1e Luitenant.  

  

Uitgevaren naar Oost Indie als Off v. Gezondheid met het stoomschip Tabanan den 18 juni 1918 uit 

Den Helder. Ontscheept te Indie den 27 september 1918, In augustus 1920 werd hij overgeplaatst 

van Tanah Grogot naar de 3e Militaire Afdeeling op Java te Soerabaia12, Geplaatst bij de 3e Militaire 

Afdeling op Java te Soerabaja besluit no. 2719 van 10-9-1918. Overgeplaatst naar Tanah Grogot 

(Borneo) besluit no. 3535 van 18-11-1918.  

  

(14-05-1918) Eerste Helmersstraat 49 hs  

  

  

  

  

  

                                                             
12 Bron: beschikking dd 12 augustus 1920 nr 2284  
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Links staand 2e rij Matthijs Petrus Leiwakabessy, 4e van links Jacques George Nassy en Empy 

Tehupeiory in het midden.  

Op voordracht van Onzen Minister van Koloniën van 10 augustus 1914 Afdeeling C2 Nr 26, Hebben 

goedgevonden en verstaan te benoemen en aan te stellen bij het personeel van den Geneeskundigen 

Dienst van het Leger in Ned. Indie tot Officier van Gezondheid der 2e klasse den heer Matthijs Petrus 

Leiwakabessy, geboren te Porto (Saparoea) den 4 Augustus 1880, Arts, onder toekenning van een 

gratificatie voor eerste uitrusting van fl. 5.000,00 (Vijf duizend gulden) Kon. Besluit dd 13 augustus 

1914 nr. 29 en 14 augustus 1914 nr 22. en a la suite van de Koloniale Reserve.  
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Overgeplaatst bij de 3e militaire afdeling op Java te Soerabaja besluit no. 2284 van 12-8-1920. Met 

ingang van 13-8-1922 bevorderd tot officier van gezondheid 1e klas, Gouv. Besluit no. 31 van 138-

1922.  

  

In 1924 overgeplaatst naar Malang15. In 1925 werd hij werd eervol ontslagen wegens ongeschiktheid 

voor waarneming van den Militairen Dienst16.   



 

Stichting Indische Documenten 

  

  

                                                           
14 Bataviaasch nieuwsblad Datum, 13-09-1920  
15 Bron: bij beschikking van den inspecteur van de Militaire Geneeskundige Dienst nr 144 VI dd 22 november 1924. 16 

Bron: Gouv. besluit van 10 maart 1925  
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In 1926 verbleef M.P. Leiwakabessy te Lawang18, waar hij zich als huisarts vestigde.  

  

Binnen de Molukse gemeenschap in Nederland had hij de naam “Opa Knap”, en het verhaal gaat dat 

hij bezig was met een medicijn dat hij niet verder heeft kunnen uitwerken en met zich zijn graf heeft 

meegenomen. Hij werd slechts 46 jaar oud.  
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17 De Indische courant, 04-05-1925  
18 Bron: Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Volume 66, 1926  
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❷ Raden Ajoe Oda. Op 17-01-1903 per s.s. „Swaerdecroon" als Dr. djawa vertrokken naar 

Palembang (Java en Onderhorigheden, waartoe Palembang op Zuid Sumatra werd gerekend), waar 

hij vermoedelijk  Raden Ajoe Oda heeft geschaakt. Dit zou tegen de wil van haar familie hebben 

plaatsgevonden19  Halverwege het jaar 1905 werd hij overgeplaatst naar Merauke (Zuid Nieuw 

Guinea)20. Aangetekend dat gedurende zijn plaatsing te Merauke hij een maandelijkse toelage gemist 

heeft van fl. 25,-21. Mede student, de Ambonees, Tehupeiory (Stovia en later ook student aan de 

universiteit van Amsterdam), beschreef de werkzaamheden van een beginnend dokter djawa als 

volgt: “Voor 70 gulden per maand moest de beginnende dokter djawa honderden zieken, dagelijkse 

bezoekers, prostituees, gerechtelijke onderzoekingen, Chinezen en epidemieën overzien. Hij moest 

reizen in de derde klasse met ‘de koelies en de gevangenen’: de dokter djawas werden 

onderbetaald.”.22 De naam Oda komt sporadisch voor in Nederlands-Indië: de naam komt  Oda komt 

voor in een toneelstuk van C. P. Brandt van Doorne genaamd “Hanna”. De eerste opvoering was op 

22-4-1910 in de Stadschouwburg te Amsterdam . Hierin komt de naam Oda voor als vrouw van een  

luitenant der infanterie,  nonna (Mal., mejuffrouw) en dochter van een Javaanse moeder en een 
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vader die dronk. Zij ontvluchtte haar familie. Verder komt de naam Oda nergens voor bij inlandse 

(adellijke) families, maar wèl bij Europese en  een Japanse vrouw. In de Regerings Almanakken van  

1815 t/m 1941 komt deze naam slechts 6 maal voor, waarvan 1 maal bij de Japanse vrouw (Japanners 

werden vanaf 1899 met Europeanen gelijkgesteld). Dit doet vermoeden dat de ouders van Raden 

Ajoe Oda haar die naam hebben gegeven doordat ze veel contacten hadden met  

                                                           
19 Tante Ritta vd Waal - Monsjou  
20 Besluit no. 8192 van 16-5-1905 en Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 17-01-1903 

21 Besluit no. 8534 van 22-5-1905  
22 28 januari 1908: ‘Iets over de Inlandsche geneeskundigen, W.K. Tehupeiory  
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Nederlanders/ in de Nederlands-Indische samenleving. Met Japanners is ook een mogelijkheid, maar 

Nederlanders ligt meer voor de hand. Regenten (inlandse bestuurders) hadden dergelijke contacten.   

  

Van C. P. Brandt van Doorne is een toneelstuk in 5 bedrijven “Hanna”. De eerste opvoering van 

Hanna (door de Kon. Ver. Het Nederl. Toneel) had plaats op 22 April 1910 in de Stadschouwburg te 

Amsterdam . Fragmenten waarin de naam Oda voorkomt als vrouw van KAREL HORST, luitenant 

der infanterie. Oda, een nonna en dochter van een Javaanse moeder en een vader die dronk.  

  

  
  

Horst: In zekere zin was ik vrij. Ja. Toen je me gaan liet, vijf jaar geleden, en 't daardoor feitelijk 

uitmaakte . . . (beweging van Hanna) . Toe, laat me even uitpreken. Misschien heb je 't anders 
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bedoeld, maar voor mijn gevoel maakte jij het uit. En toen . . toen kon niets me meer schelen. M'n 

toekomst niet en m 'n leven niet. Aan boord hielden ze me voor driekwart krankzinnig. Ik tobde 

aldoor over jou. En ik vrat me op van machteloze woede en bitterheid . Hij haalt een paar maal diep 

adem. Stilte. Dan op andere toon. 'k Heb je al es verteld hoe ik er toe kwam met Oda te trouwen. Ze 

was mooi. En wat raakte 't me verder. . . . 'k Had toch het gevoel: 't is uit. -En zij...nou ja, haar was het 

voornamelik te doen om getrouwd te zijn. Om weg te komen van thuis, van haar Javaanse moeder, 

van haar vader die dronk. - 't Liep alles nog veel beroerder dan iemand had kunnen voorzien. Toen 'k 

tot bezinning kwam , leek het de hel. - 't Ondraaglikst was die felle afkeer, die stille, alles vullende 

haat, en het toch in mekaars bijzijn moeten leven. - 'k Ben eenmaal op expeditie geweest. Vier 

maanden op Borneo. God wat ’n heerlijkheid.  M'n mooiste tijd in Indië. Christien: Weet je dat ie 

alleen gekomen is? Oda en 't kind zijn nog in Magelang. Christien: Als ie alles had kunnen voorzien . . . 

Dat Oda . . . (ze spreekt niet door. Vragende blik van Hanna). Christien (aarzelend : Ik weet het niet 

zeker. Hij spreekt nooit over haar. Maar 't lijkt geen gelukkig huwelijk.... Horst: Je kunt een huwelik 

als het mijne niet scherper veroordelen dan ik het zelf doe. Maar toen ik met Oda trouwde, vier jaar 

geleden, toen zag ik niet ver en redeneerde ik niet. Horst: Kun je 't dan niet begrijpen, dat ik, nu 'k  
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weer in 't land ben . M'n vader is dood en van m'n oude vrinden.... een eind aan gemaakt? Maar 'k 

wou dat ik jou duidelik maken kon waarom ik zo gauw ben getrouwd. En waar het op uit is gedraaid. - 

Niet om de schuld op Oda te schuiven. Ik weet heel goed: de grootste schuld . . . als je ’t schuld wilt 

noemen, ligt aan mij. Ik werd ten minste genoeg gewaarschuwd tegen de nonna's. M aar 'k dacht: 

er zullen uitzonderingen zijn. Die zijn er ook. Maar Oda is er geen.  

Hanna: Je had immers je kind? Horst: O, zonder het kind had ik 't niet uitgehouden in Magelang! Non 

is 'n schat. Maar dat begrijp je, hè? Op allerlei manieren hield Oda haar van me af . 't W as hààr kind, 

hààr speelpop. Oda bederft 'r in de grond. Da's het ergste. Hanna: Verzet je daar dan tegen ! Horst: 

Je begrijpt dat ik heb gedaan wat ik kon. Maar ik had m 'n dienst. lk m oest telkens uit . . . Nee, zolang 

het kind bij hâér blijft kan ik heel weinig doen. – Beslist ze moet er weg. M'n vrouw ! Met die zaL ik 

rekening houden ! M'n vrouw ! ('n Ogenblik stilte. Dan op andere toon) Twee jaar geleden heb ik 

haar voorgesteld te scheiden. Dat wou ze niet. Natuurlijk niet. Van mij wou ze wel af, maar haar 

positie en mijn naam - nee. Ze is ook bang dat ze weer in moet trekken bij 'r ouwelui. - 'k W as toen in 

’n onverschillige stemming. lk dacht: Het kan nog altijd. –Jammergenoeg (met plotselinge drift) Dat ik 

haar nam, was meer dan stom. Nog stommer zou 't zijn als 'k haar hield. Ook om Non. Om die 

allereerst ! Zodra 'k van een goed gezin hoor waar ze zo'n klein kind kunnen verplegen en opvoeden, 

moet ze naar Holland. En dan kan Oda doen wat ze wil. Scheiden? Best. Bedankt ze er presies voor, 

ook goed. Net even goed. 'k Beschouw me dan als gescheiden. Van der Valk: Er is niet de minste 

twijfel. Ja kerel, je staat hier voor een lam dilemma. Dwing je je vrouw te scheiden, dan verlies je je 

kind. Wil je over Non wat te zeggen hebben en houden, dan dien je je - wat Oda betreft – te 

schikken.  

  

❸ Pieter Matthijs Leiwakabessy. Pieter Matthijs Leiwakabessy, geb. Merauke 03-11-1905, gedoopt 

Saparoea 27-12-1912. Op de onderstaande foto staat hij met voor hem zijn vrouw Maria Wilhelmina. 

Rond 1935 was hij werkzaam als ambtenaar bij de gemeentesecretarie in Soerabaja en was getrouwd 

met Maria Wilhelmina. Op 7 maart 1938 overleed zijn zoontje Leonard Matthijs die slechts 1 dag 

heeft geleefd. In 1942 werd hij door de Japanners gevangen genomen en met het schip “Kamakura 

Maru 1” met meer dan 2000 andere krijgsgevangenen afgevoerd naar Nagasaki. De reis duurde acht 

dagen. Er was onvoldoende eten beschikbaar en de krijgsgevangenen verbleven voor het merendeel 
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zonder verdere verzorging of beschutting aan dek. Van Nagasaki gingen zij per trein verder naar 

Osaka. Van Osaka per trein, kabelbaan en het laatste deel te voet verder naar het kamp Kamioka, 

waar hij verbleef tot september 1945. Hij moest jaren werken in loodmijnen, waar de temperatuur 

nooit hoger was dan acht graden onder nul. In het kamp Kamioka waren een kleine driehonderd 

Nederlandse militairen en enkele Engelsen geïnterneerd. Er stierven in dat kamp bijna zeventig 

Nederlanders als gevolg van de barre woon- en werkomstandigheden.  

Er werd om het minste of geringste zwaar gestraft. Nadat de slachtoffers, die naakt in cellen waren 

opgesloten, waren geslagen, werden zij overdag naakt voor het kamp tentoongesteld tot vermaak 

van de Japanse vrouwen. Er werd gebrandmerkt en bij sommige gevangenen werden de wonden 

opzettelijk geinfecteerd. Iedere dag werden de geinfecteerde wonden door de Japanse dokter 

opengemaakt en twee maanden lang vol verband gestopt; dit was een experiment om te zien 

hoeveel infectie en pijn het menselijk lichaam kon verdragen. Sommige gevangenen werden ontkleed 

en uit hun cellen in de sneeuw gebracht, waar zij gedwongen werden te knielen, waarop zij 

bewusteloos geslagen werden. Telkens als zij flauw vielen, werden zij met emmers water weer 

bijgebracht en weer opnieuw geslagen. Toen zij tenslotte dood waren, dansten de Japanners op hun 

lijken. Gedurende het gehele wrede schouwspel stonden Japanse vrouwen erbij te lachen en de 

bewakers aan te moedigen. Toen tenslotte de lijken geheel onherkenbaar waren, wandelden de 

wachters kalm weg. 's Winters werd gedurende een maand geen bad verstrekt, zodat de gevangenen 

overdekt raakten met ongedierte. De gevangenen in het kamp raakten gewend aan het eten van 

zeegras, slangen en slakken, terwijl als vlees twintig kilogram paarden-ingewanden per maand 

werden verstrekt. Schriftelijke protesten en klachten bestemd voor het Rode Kruis en beschermende 

instanties bereikten nimmer hun bestemming. Toen de Amerikaansche luchttroepen na de bevrijding  
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tot Jokohama waren gekomen, kwamen – onder aanvoering van luitenant Theunissen- 300 

Nederlandsche gevangenen uit het Kamioka-kamp aangemarcheerd, terwijl de (al die tijd verstopte) 

Nederlandse vlag werd meegedragen en boven hun hoofden wapperden. Zij waren uitgerust met 

geweren, die zij van de Japanners hadden ontnomen. De Japanse bewakers, die men met 

“boosaardige muskieten" vergeleek, waren niet in staat geweest het hoge moreel van deze groep 

Nederlanders te breken. De Japanners waren met stomheid geslagen maar salueerden de groep 

Nederlanders. Een Amerikaanse kolonel maakte te Yokohama luitenant Theunissen zijn compliment 

over de uitstekende discipline onder de troepen. Op 7 september 1945 werd Pieter Matthijs 

overhandigd aan de geallieerden bij de luchthaven in Toyama. Zijn stamboeknummer was 90305 en 

hij zat als sergeant bij de 2e Landstorm Bat. Soerabaja. Momenteel loopt er binnen Defensie een 

onderzoek om het postuum te onderscheiden.  
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❹ Saartjie Margaritta Leiwakabessy Geboren op 22-1-1907, Saparoea (Ned-Indie), doop 27-10- 

1912 Saparoea  - †  28-5-1994 te Amsterdam. Het bijzondere is dat zij met haar broer gewettigd zijn  
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door de Gouverneur Generaal Idenburg persoonlijk. Gehuwd op 17-11-1928 te Boven Digoel23 met 

(de 18 jaar oudere) Marinus Abraham Monsjou. Ten tijde van het huwelijk was zij reeds 6 maanden in 

verwachting en Marinus Abraham, die toen nog niet formeel gescheiden was van Henriette La Gordt-

Dillie. Het huwelijk werd ontbonden24 in januari 1958. Zij volgde de 3 jarige HBS25 (hogere 

burgerschool) en was een exclusieve levensstijl gewend in Indie. Niet alleen door haar huwelijk met 

Marinus Abraham, maar ook in haar jeugd. Echter, haar werkelijke herkomst is van haar moeders 

kant complex, meerendeels door het ontbreken van bewijs. Zij kregen de volgende kinderen:  

  

1. Doodgeboren zoon of dochter26  

2. Marinus Johan Leonard  7-3-1929 Soerabaja, gehuwd met Martha Geertruida Antonia 

Hegeman. (Mijn vader en moeder)  

3. Odaline Etty Matilde Wilhelmina 1-7-1930 Makassar, gehuwd met Andries van Keulen 

(bijnaam “bull”), overleden 2013  

4. Karel Hendrik Mathijs 7-7-1931 Baoe-Baoe, gehuwd met H.C. (Leny) Weissenfeld   

5. Abraham Pieter 17-7-1936 Soest, 1964 gehuwd met  J.M. Oosterhoff  

6. Margaritta Roelina Kitty 21-2-1939 Soest, 1960 gehuwd met ds. Wim J.J. van der Waal  

7. Herma Anthonia Marion 11-7-1940 Soest, 1963 gehuwd met  Pieter Gerber  
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23 

 Boven Digoel (rivier), interneringskamp in Tanah-Merah en  Tanah-Tinggi, waar MA Monsjou gezaghebber was van het BB  
(Binnenlandsch Bestuur).  
24 

 M.A.Monsjou heeft op 21-5-1937 een advertentie laten plaatsen in de Soester Courant, waarin hij aangaf noch gelden of goederen af te 

geven aan mijne echtgenoote, Mevr. S.M. Monsjou-Leiwakabessy, aangezien door haar gemaakte schulden door hem niet worden 

terugbetaald.   
25 Informatie van (tante) Ritta vd Waal - Monsjou  
26 4 maart 2014 verteld door Marinus Monsjou aan Eddy Monsjou  
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❺ Marinus Abraham Monsjou   

Geb. 5-3-1889 Ede- †  9-5-1965 Soest (Zonnegloren)   
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Marinus Abraham, oudste kind van K.H. 

Monsjou en G.G. Romijn, werd geboren 

in de Bergstraat 728  

(villa "Lucretia", genoemd naar de 

jongere zuster van Marinus Abraham) te 

Ede en behaalde in 1909  

(te Zutphen) zijn 5-jarige HBS diploma. 

Zijn militaire opleiding volgde hij in 

Kampen, waarna hij op 1810-1909 werd 

aangesteld als vaandrig bij het 11e 

regiment Infanterie en als Reserve 

Tweede Luitenant op 22-6-1910 bij dat 

zelfde regiment.   

MARINE EN LEGER29.  

Bij Min. beschikking zrjn benoemd tot 

Vaandrig: de reserve-sergeanten van het 

7e reg. infanterie E.  

Th. Blshof, J. H. JF. de Hoog en G. A. Muller; de reserve-sergeanten van het 8e reg. infanterie W. F. de 

Mol en E. J. F. van Zeben ; de reservesergeant van het -9e reg. infanterie U. van der Zee; en de 

reserve-sergeanten van het 11e reg. infanterie M. A. Monsjou, J. Schippers, A. A. Schilleman30 en H. 

B. M Thomassen.  

In 1911 voer hij als passagier a/b van het stoomschip de “Sindoro” naar Nederlands Oost Indie, waar 

hij op 9-7-1911 te Batavia aan is gekomen. Op 11-7-1911 werd hem een toelatingskaart verstrekt met  

                                                           
27 Marinus Abraham met zijn moeder, in de Bergstraat in Ede, ca. 1895.  
28 Na 1932 werd het Bergstraat 9  
29 Het nieuws van den dag : kleine courant 21-10-1909  
30 A.A Schilleman, was; a Major in the dutch Infantery. Awarded; Knight Orange-Nassau Officers Long Service decoration with 15 years 

clasp. Mobilisation-WarCross for WorldWar 1 Knight of the Order of Leopold II  
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de toestemming om te verblijven op Java en Madoera en buiten die eilanden voor de duur van 6 

maanden.  Op 26-7-1911 wordt hij geplaatst als tijdelijke adspirant civiel gezaghebber op de 

bezittingen buiten Java en Madoera in de residentie Lampongse Districten (Lampung), gelegen ten 

zuiden van Palembang, op Zuid-Sumatra. In augustus wordt hem ziekteverlof verleend. Dit verlof is 

nogmaals verleend waarna hij op 27-9-1911 werd geplaatst als tijdelijke adspirant civiel gezaghebber 

in de residentie Bali en Lombok.  
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De gezaghebbers worden gerecruteerd uit personen, die eene andere opleiding hebben genoten, dan 

zij, die geroepen zijn, later de hoogere bestuursfunctiën uit te oefenen. Zij, die voldaan hebben aan 

het eindexamen van hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, of aan een daarmede tenminste 

gelijk te stellen examen, kunnen toegelaten worden tot het examen voor candidaatgezaghebber. 

Bron: G. F. E. Gonggrijp.  

  

Op 7-10-1911 werd door de directeur van het BB (Binnenlands Bestuur, Binnenlands Bestuur 

(Pangreh Pradja)) volgende besloten:  Gelezen het request van 29-9-1911 van Marinus Abraham, 

tijdelijk adspirant civiel gezaghebber bij het BB op de bezittingen buiten Java en Madoera en het 

daarbij overlegd geneeskundig certificaat, heeft besloten te bepalen dat het aan de adressant bij de 

besluiten van de resident der Lampongse Districten van 3-8-1911 en 6-9-1911 (no 2677 en 2988), 

wegens ziekte, voor de gezamenlijke duur van twee maanden verleend verlof naar Batavia, moet 

worden geacht om dezelfde reden nader te zijn verlengd met een maand, door te brengen te Batavia 

en Soekaboemi, en zulks op den voet van het reglement in Staatsblad 1881 no 174.  

  

  

  

  

Gehuwd [1] (met de handschoen31) op 27-12-1911 te Batavia met (de 19 jaar oudere) Henriette La 

Gordt Dillié 32 (dit huwelijk werd ontbonden december 1928). Over dit huwelijk heeft Marinus 

Abraham altijd gezwegen.   

                                                           
31 

 Bron: Rotterdamsch nieuwsblad, 31-01-1912, “Verblijvende, Den Passar (Bali, Weltevreden)” alsmede Acte 33 uit het bijregister 1911  
van de huwelijken te Batavia. Marinus Abraham heeft George Herman Thomas gemachtigd.  
32 

 Henriette La Gordt Dillié was 19 jaar ouder en leed aan zenuwziekte  
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Acte 33 uit het bijregister 

1911 van de huwelijken te 

Batavia:  

Heden den 

zevenentwintigsten 

December 

negentienhonderd en 

elf, heb ik Jacob van 

Gigch gewoon ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Batavia, mij begeven naar Kwitang alhier ten huize van 

de bruid alwaar voor mij zijn verschenen Johannes Joseph Frölich34, oud veertig jaren, van beroep ambtenaar ter 

beschikking van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, wonende te Batavia, als daartoe bij een onder 

de bijlagen van dit register opgenomen speciale volmacht, verleden den dertigsten October negentienhonderd 

en elf onder nummer eenhonderd en zes, voor den Notaris te Batavia, George Herman Thomas, gemachtigd 

door MARINUS ABRAHAM MONSJOU, geboren te Ede, provincie Gelderland, oud twee en twintig jaren, van 

beroep Aspirant Civiel Gezaghebber van de residentie Bali en Lombok, wonende te Bali, voordien in de 

Lampongsche Districten, vroeger niet gehuwd geweest, meerderjarige zoon van Karel Hendrik Monsjou, van 

beroep ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Ede, provincie Gelderland en van zijne echtgenoote Grietje 

Gerharda Romijn, zonder beroep, beiden wonende te Ede, En HENRIETTE LA GORDT DILLIË, geboren te 

Doesborgh, provincie Gelderland, oud een en veertig jaren, zonder beroep, wonende te Batavia, vroeger niet 

gehuwd geweest, meederjarige dochter van Paulus Marinus La Gordt Dillié en van zijne echtgenoote de 

javaansche vrouw Tima, beiden overleden, die mij onder voorlegging van een mede onder de bijlagen van dit 

register opgenomen extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië 

van den achttienden December negentienhonderd en elf onder nummer vijftien houdende machtiging om dit 

huwelijk door een bijzonder bij authentieke acte aangestelde gevolmachtigde te doen voltrekken, en waarbij 

aan den bruidegom dispensatie is verleend van het bepaalde bij artikel twee en veertig van het Burgerlijk 

Wetboek en mitsdien de ambtenaar van den Burgerlijken Stand is gemachtigd, dit huwelijk te voltrekken zonder 

van den bruidegom de overlegging te vorderen van het bewijs der toestemming van zijne ouders,  

Verzochten over te gaan tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk tusschen  MARINUS ABRAHAM 

MONSJOU met de tweede comparante en mij tot dat einde de volgende onder de bijlagen van dit register 

opgenomen bewijsstukken ter hand stelden te weten  

1) de geboorteacte van denbruidegom  
2) een acte van bekendheid ter vervanging van de geboorteacte van de bruid en zulks in opvolging van 

artikel twee en zeventig van het Burgerlijk Wetboek  

3) de bewijzen dat de afkondigingen van dit huwelijk te Telok Betong en te Denpasar op den twaalfden en 

negentienden November negentien honderd en elf hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn 

afgeloopen.  

                                                           
33 Familieberichten Rotterdamsch nieuwsblad, 31-01-1912  
34 Oud president van de weeskamer te Soerabaja, overleden in 1932  
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Wordende hierbij aangetekend, dat de afkondigingen van dit huwelijk alhier op den vijfden en twaalfden 

November dezes jaars hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen en dat de bruid uit oorzake van 

ziekte verhinderd is om voor de voltrekking van dit huwelijk ten stadhuize te verschijnen. Waarna comparante 

bruid HENRIETTE LA GORDT DILLIÉ op de in het openbaar voorgehouden vraag mij heeft verklaard haren 

bruidegom MARINUS ABRAHAM MONSJOU tot echtgenoot aan te nemen en al de pligten door de Wet aan de 

huwelijken staat verbonden getrouwelijk te zullen nakomen, welke verklaring door Johannes Joseph Frölich 

namens zijnen lastgever wederkeerig voor mij is afgelegd en heb ik daarna in naam der Wet, uitspraak gedaan, 

dat MARINUS ABRAHAM MONSJOU en HENRIETTE LA GORDT DILLIÉ, door de echt aan elkander zijn verbonden 

en zulks in tegenwoordigheid van Gerard Henri Leonard Brockhoff, oud vier en dertig jaren, van beroep 

ambtenaar op wachtgeld, en Louis Numa Hippolyte Arthur Jean Chretien Chatelin, oud vier en veertig jaar, van 

beroep handelsgeëmployeerde, beiden wonende te Batavia, En is hiervan deze acte opgemaakt, die na 

voorlezing en voorhouding, door de comparanten, de getuigen en mij is onderteekend. [volgen de 

handtekeningen]   

  
  

Henriette La Gordt Dillié is geboren op 10-5-1870 te Doesburg, doop 12-6-1886 Batavia  - † 13-41935 

te Soerabaja, als gescheiden echtgenote van Marinus Monsjou . Zij was de dochter van Paulus 

Marinus La Gordt Dillié. Majoor Infanterie O.I.L..  In de krant plaatste Henriette de volgende 

dankbetuiging. Eind 1874 vertrok de weduwe van P.M. La Gordt Dillié met haar 7 kinderen, w.o. 

Henriette, naar Batavia met de Anna Sophia.  
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Marinus Johan Leonard, Odaline Matilde Wilhelmina en Karel Hendrik Matthijs zouden zijn ge-echt.35  

In de maanden mei en oktober van 1916 ondernam hij een aantal commiesreizen (fl. 193,37)  
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35 22 april 2015 verteld door Marinus Monsjou aan Eddy Monsjou  
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In 1918 werd hij gezaghebber BB van de onderafdeling Soelaeilanden, afdeling Batjan 

(NoordMolukken) en vanaf 22-8-1919 werd hij tevens belast met het bestuur van de afdeling Batjan. 

In oktober dat jaar werd het bestuur over gedragen aan controleur R.J.W. Mac Gillavry36.  

  

• 28 Nov. 1921 R. J. W. Mac Gillavry, Controleur B. B, Ternate37  

• 15 Aug 1933 R. J. W. Mac Gillavry en vrouw/gezin met het passagiersschip Christiaan Huygens vanuit 

Batavia naar Nederland vertrokken  

• Mac Gillavry, R.J.W. (1889-1959), ambtenaar b.b. 1914-1937, ass. resident te   Gorontalo 

1934-1937, 26238  

  

In het boek “Fertility, food and fever: population, economy and environment” van David Henley,   

2005 - 711 pagina’s – staan de artikelen van W.J.D. van Andel en M.A. Monsjou ( 1919)  

'Bestuursinrichting en grondenrecht in de afdeeling Gorontalo (1917)', Adatrechtbundels 17:114-22. 

Anderson, A.J.U. 1977 'Sago and nutrition in Sarawak', The Sarawak Museum Journal 25:71-80.  
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36 In 1934 werd R. J. 

W. Mac Gillavry 

benoemd tot Assistent-

Resident lste klasse, met 

bepaling, dat hij wordt 

geplaatst te Gorontalo, 

als assistent-resident 

van Gorontalo 

(residentie Menado). 

Mac Gillavry, R.J.W. 

(1889-1959), ambtenaar 

b.b. 1914-1937, ass. 

resident te Gorontalo 

1934-1937.  
37 Notulen van de 

algemeene en 

directievergaderingen / 

Bataviaasch 

genootschap van 

kunsten en 

wetenschappen, 

Aflevering 59, 1 Januari 

1921 — Pagina 335  
38 B.C. de Jonge, 

Herinneringen  
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De artikelen:  

  

                                                           
39 

 Algemeen Handelsblad, 14-05-1919  
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Op 16-2-1921 ging Marinus Abraham vanwege “9 jarige dienst” met verlof naar Nederland en keerde 

in 1922 weer terug naar Sanana (Soela Besi40).  

Op het Fort te Sanana Soela-eilanden 1900-1920, collectie Tropenmuseum  

  

   
Artikel: Het verslag deelt mee dat de fortress De Verwachting op Soelabesi41, dank zij de goede 

zorgen van den tegenwoordigen gezaghebber, den heer Deys, en diens voorganger, den heer  

Monsjou, het enig zorgvuldig onderhouden monument uit den Compagniestrijd in de Molukken is. 

Eere aan deze mannen op dit eenzame eiland, die pieteit toonden voor de reliquieen van het 

voorgeslacht  42  
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40 

 Blijkens besluit van de Indische Regering van 17-9-1917 heet het eiland Soela Besi voortaan Soela Sanana.  
41 

 Dit fort, ook bekend onder de naam ‘Alting’ heeft als stichtingsdatum 24 december 1736 door Victor Moll. Het is gebouwd op de 

fundering van het fort ‘Klaverblad’, dat daarvoor op deze plek stond.  
42 

 Sumatrapost 1-4-1922  
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In november 1921 werd Marinus Abraham bestuurder over de onderafdeling Wahai, afdeling Ceram,  

residentie Ambonia, waarna hij in juli 1922 werd overgeplaatst naar de afdeling Sanana, 

onderafdeling van Ternate, waar hij in 1925 werd benoemd tot controleur van Sanana.  
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Thomas Nussy, ridder MWO 3  
  

  

Bij besluit van 17-9-1901 nummer 13 is  

bepaald dan de Amboineese marechaussee  

Th. Nussy (algemeen stamboek nummer  

40434)  ter zake van zijn gedrag bij het gevecht  

bij de grot van Aloer Pakoe (Westkust van  

Atjeh) op 29-11-1899 eervol zal worden  

vermeld 
43 

.  

                                                            
43 

 Het nieuws van den dag, 21-09-1901  
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Deze Nussy zou de dardanel geweest zijn van Marinus Abraham Monsjou in Indie.  

In 1910 werd de Amboineese marechaussee Thomas Nussy, de voornaamste spoorzoeker van de  

Tangsé colonne, benoemd tot ridder MWO 3e klas. Dit was zeer uitzonderlijk aangezien de Militaire 

Willemsorde, voor Moed, Beleid en Trouw nooit werd uitgereikt aan inlanders. Inlanders kregen een 

medaille voor Moed en Trouw, zij werden geacht geen Beleid te voeren.  

Het epos de Tiro Teungkoes44  

In de Atjeh-oorlog betoonden de Oelama’s (Imams) van de Tiro ‘familie’ zich uiterst felle 

tegenstanders van het KNIL-leger. Systematisch achterna gezeten door Marechaussees gaven de 

Tiro’s zich niet levend over.  

Betreft een van de dramatische perioden uit de geschiedenis van Atjeh is de strijd van deTiro  

Teungkoes, die van geen overgave wilde weten en tot de laatste man gesneuveld is. Luitenant 

Schmidt beschreef over Nussy: “Over deze Nussy zou ik een hele roman kunnen schrijven. Hij was 

tevoren ordonnans geweest bij verschillende marechaussee-officieren doch voor straf “gebust”, 

destijds een grievende degradatie. Ik maakte met Nussy de afspraak dat ik hem zou aanvragen voor 

mijn colonne, mits hij mij op handslag zijn word als Ridder gaf, dat hij zich behoorlijk zou gedragen en 

geen aanleiding zou geven tot klachten door vechterijen met Chinezen (een zijner liefhebberijen). Ik 

beloofde hem dat ik hem de MWO 3e klas zou laten verdienen, indien hij zich stipt aan zijn belofte 

hield. En dat heft hij gedaan. Zeer vermoedelijk was Teungkoe di Boekèt door zijn schot gevallen. Later 

heb ik hem voor het front van de troepen zijn kruis mogen uitreiken; de tranen biggelden hem langs 

de wangen toen ik hem de accolade gaf. Zijn hartewens was vervuld. Hij bracht het later nog zonder 

examen tot korporaal en sergeant en werd als gepensioneerde in Nederland door de koningin 

ontvangen.”  

Nussy, de spoorzoeker45.  

Onder deze benaming kent ieder, die de militaire actie in Atjeh min of meer van nabij heeft 

medegemaakt, den Heer Nussy, gepensionneerd Amboneesch sergeant, Bidder Militaire Willemsorde 

3e klasse, meldt het Soer. Hbld. De laatste jaren was hij op Ambon woonachtig en hier een bekende 

persoonlijkheid. Stil zitten was niet naar zyn aard; vandaar dat hij na zijn pensionneering een voor 

hem geknipten werkkring vond als mantri-politie. Had hij in den Atjeh-krijg de Kompie uitmuntende 

diensten bewezen, als politieman werd zijn dienst evenzeer gewaardeerd. En, militair in hart en 

nieren, bleef hij de belangen van zijn vroegere kameraden behartigen en toonde* zich een ijverig lid 

van „Pandji Nederland", de vereeniging van gepensionneerde Amboneesche militairen. In den 

laatsten tijd koesterde Nussy een intens verlangen om Nederland te gaan zien en den generaal  Van 

Heutsz en an dere groote Atjeh-helden nog eens te kunnen spreken. Zoodoende wist hij den 

controleur Jansen, die in Januari j.l. van hier met verlof naar Europa vertrok, over te halen hem als 

bediende mede te nemen. Een bijdrage van de straks genoemde vereeniging en nog wat steun van 

vrienden en kennissen ruimden de financieele bezwaren uit den weg. En zoo werd vol moed de reis 

naar Nederland aanvaard. Thans is bij zijn vrienden hier bericht ontvangen, dat hy naar Indië zou 

terugkeeren en ook omtrent de hem te beurt gevallen eer, waarvan eenige bizonderheden verdienen 

in ruimer kring bekend te worden. Door controleur Jansen bij het departement van Koloniën 

geïntroduceerd, is Nussy op audiëntie geweest bij den Minister van Koloniën, die zich minzaam met 
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hem onderhield en waarbij volop gelegenheid bestond verschillende belangen te bespreken. Tijdens 

dat onderhoud viel het Zijne Excellentie op, dat Nussy's ridderorde er vrij gehavend uitzag. Even een  

                                                           
44 

 Naar gegevens uit het boek van M.H. Du Croo, marechausseé in Atjeh en H.C. Zentgraaf, Atjeh.  
45 

 Nussy, de spoorzoeker, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 21-07-1922  
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telefoontje en de spoorzoeker werd verblijd met een nieuwe dito. De minister verleende verder zyn 

tussenkomst, om Nussy's wensch kenbaar te maken, bij H.M. de Koningin in gehoor te worden 

ontvangen. En zoo ontving hij de uitnoodiglng om op het Loo te verschijnen, De Koningin heeft met 

Prins Hendrik en Prinses Juliana zich door middel van een tolk een uur met Nussy onderhouden. Deze 

heeft de belangen van de Ambonsche oud-militairen uiteengezet en 11. M. heeft beloofd bij den 

minister op tegemoetkoming aan te dringen. Hem-zelf is gelijkstelling beloofd voor zich en zijn 

familie. Voorts zou de Koningin naar de Vereeniging „Pandji Nederland*' Informeeien, evenals naar 

het onderwijs op Ambon en op welke wijze dit nog zou kunnen worden uitgebreid. Het is dus voor 

Nussy zelf en ook voor Ambon een alleszins vruchtbare audiëntie geweest! H. M. en de Prins waren 

erg vriendelijk voor den held. Van den Prins heeft Nussy een eigenhandig geteekend portret 

gekregen en op Ambon krijgt hij ex nog een toegezonden van H. M. en Prinses Juliana. Nussy is 

uitermate trotsch op dit bezoek, wat zeer natuurlijk is.  

  

In 1938 waren de sergeant Salawono en Nussy de enige in Indië overgebleven dragers van de 

onderscheiding van Ridder M.W.O. derde klas.46  

  

  



 

Stichting Indische Documenten 

  

  

  

                                                           
46 De Sumatra post, 02-08-1938  
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Soela-eilanden, gelegen, tussen Celebes en de Molukken.  

  

  

Toen het communisme het hoogtepunt bereikte en de P.K.I.47 steeds brutaler optrad, werd Marinus 

Abraham aan het hoofd van deze afdeeling Sanana geplaatst. Een der moeilijkste en roerigste 

onderafdelingen van Ternate, bekend als een broeinest van communisme. Zo kwam hij dikwijls 

tegenover feiten te staan, dat hij handelend moest optreden, zonder met chefs overleg te kunnen 

plegen. Dit deed hij met zo’n succes, dat hij de situatie spoedig beheerste en orde en rust in zijn 

afdeeling wist te herstellen, zeer tot tevredenheid zijner superieuren. Hij staat goed aangeschreven, 

omdat hij niet terugdeinst voor krasse maatregelen en doorkneed is in de bepalingen en 

voorschriften, een sterk zenuwgestel heeft en aan het rimboeleven gewend is. Hij had acht 

Ambonsche politie-agenten ter beschikking48   

  

JOURNALISTIEKE HERINNERINGEN. (Van onzen Preanger-redacteur). De groote eenzaamheid.  

Bataviaasch nieuwsblad 09-06-1923:  

  

In het verslag der Zendingsconferentie welke dezer dagen te Bandoeng werd gehouden, lees ik dat 

op die bijeenkomst een lans is gebroken voor zendelingen in 't binnenland van Borneo. Daar zijn er 

onder die in geen 4 jaren een Europeaan hebben gezien, wier kinderen verschrikt wegloopen als ze 

een Europeesch gezicht zien  

  

Oude herinneringen flitsen in mij op, en in m'n geest herleeft de visie: ontzettend groote eilanden, 

zwaar beboscht, dun bevolkt, ver buiten den koers van 't groote verkeer. Een oneindige eentonigheid 

van zee en bosch, en op enkele plekken de luttele nederzettingen waar eenmaal 's maands de 

paketstoomer aanlegt en een kort moment een glimp van 't leven toont. Het begint voorbij Celebes; 

eerst het groote onherbergzame Boeroe, eene aaneenschakeling van bergen en bosschen, waar aan 

de mooie binnenbaai van Tifoe destijds van Zuid-Boeroe woonde, niet ver van den aanlegsteiger 

waar de weg met rozen is omzoomd. Maar nog erger was het in Noord Nieuw- Guinea, het meest 

wilde land van dezen archipel, een geweldige wildernis met enkele menschen die op den laagsten 

trap der beschaving staan. De heer Wielenga woonde te Pajeti, een eindje van Waingapoe; hij zat al 

een jaar of acht op Soemba, had te paard dat heele eiland doorkruist, en tweemaal had men het huis 

waarin hij woonde in brand gestoken. Z'n wang vertoonde het iitteeken van een mes- of sabelwond ; 

hij deed me steeds meer denken aan een cavalerie-officier in politiek dan aan een zendeling.  
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 Partai Komunis Indonesia  
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 Bron: Het vaderland, 12-1-1928  
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Hij had op Soemba een leven van ontbering en gevaren achter den rug toen ik hem, alvorens ik het 

binnenland introk op zoek naar den gevluchten Radja Pomboe, te Pajeti bezocht. Ik ben er nog eens 

geweest vóór de boot naar Java terugkwam. Er was iets heel bijzonders gebeurd; een „wilde" boot 

was rechtstreeks van Makasser gekomen en een Chineesch passagier had een flink stuk ijs 

meegebiacht. Dit was iets van heel aparte beteekenis, en zelfs Said Bachmid, die oude zwerver van 
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Portugeesch Timor, eindelijk op Soemba neergestreken en tot rust gekomen, kon zich niet meer dan 

éénmaal hiervoor, ijs te Waingapoe herinneren.  

  

Het was voor ons een festijn van ijskoud bier, en dan bleef er nog een flink brok over dat we aan het 

zadel van onzen draver hingen en 's avonds naar 't huis van Ds. Wielenga te Pajeti reden. O, je doet 

daar wel iets voor een stukje kou in dat afgelegen land 1 Overal waar de boot der K. P. M. stopt zie je 

de liefhebbers verschijnen die snakken naar een koelen dronk, en éénmaal in de zooveel weken 

hebben za hun kans aan boord van den stoomer, als ze tenminste geen „mot" hebben met den 

gezagvoerder. Oostelijk van Menado, Amboina uitgezonderd, vindt-je geen ijs, geen splitje-

naardenaard.  

  

We kwamen te Sanana, waar de gezaghebber van de Soela-eilanden woont. Precies als overal elders: 

een strand met klapperboomen, een vlaggestok en daarachter de woning van den gezaghebber.  

  

Ditmaal kwam hij niet aan boord en toen ik hem opzocht in z'n kantoor in het vervallen fortje 

waarvoor de heel oude graven lagen, vertelde hij: dat hij ruzie had met den kapitein van de boot, 

over een partij niet tijdig gelost ijzerwerk. Zoo kon-ie niet naar boord, en dan mis je de gelegenheid 

voor een flesch ijskoud bier.... het zijnde kleine levensdingen die je het zwaarst drukken, want deze 

man zwierf soms weken achtereen in een onmogelijk klein bootje langs z'n eilanden.... maar dat ie nu 

het kouwe biertje moest derven voelde hij dan wel sterk.  

  

Enfin, hij zou het ze wel inpeperen; hij liet door zijn eenigen oppas anders altijd de tros van het schip 

losgooien als dit vertrok, maar dat zou-ie nu lekker niet laten doen zoodat de gezagvoerder daarvoor 

speciaal een sloep moest laten strijken en weer „ophieuwen".... en dit was dan zijn wraak. On fait 

cequ'on peut, nietwaar? We hebben er een middel op gevonden; precies om 12 uur zou z'n oppas 

aanboord komen en 2 botols goed gefrappeerd bier, flink in papier gewikkeld, halen. En dan gezwind 

weer terug, vóór de kou er af was. Stipt om 12 uur was de man er, en de gezagvoerder mocht al 

mopperen over passagiers die dranken naar den wal zonden — hij dacht misschien hoe de ander nu 

triomfeerde en toch de tros niet zou laten losmaken — maar die arme verlaten drommel daar achter 

den vlaggcslok zat dan toch maar fijn achter z'n parelend biertje, wat? Het leven in die afgelegen 

streken mist de tallooze kleine gemakken, al slaagt men er een enkele maal in zich met surrogaten te 

helpen. Hebben üuitsche kolonisten, in den grooten ooilog uit Duitsch Nieuw Guinea verdreven, me 

te Ternate niet enkele methoden geleerd om een flesch minoeman te frappeeren ook al is er geen 

ijs? Ik noemde slechts wat onbeduidende dingen, futiliteiten zoo ge ziet. Maar het leven in de 

eenzaamheid is eene aaneenschakeling van gemis, van gewoonten die moeten worden afgeleerd 

zoodat ge ze u tenslotte nauw nog herinnert. In de onafzienbare uitgestrektheid der half vergeten 

verre landen, buiten de wegen waarlangs het groote verkeer zich beweegt, leven de stille mannen, 

gelaten en berustend. In 't koloniaal bedrijf werken zij achter de coulissen; als de boot komt fleurt 

door de harten een blijde herleving, als een herinnering aan een wijs uit lang voorbije tijden. Zoo 

leven ambtenaar en zendelingen met niet minder zelfopoffering de dienaren der missie in 't land der 

zwijgende eenzaamheid. Maar de ambtenaren gaan na een paar jaar weer heen; er is verlof en 

pensioen. De anderen blijven en wijden er hun gansene leven. In het houten huis is de vrouw, en zij 

gaat en zoekt. Zij draagt niet het minst. Er zijn geen sterker wezens dan vrouwen, groot van ziel en 

met eene kracht tot dragen en dulden waartegen wij, misbaar makende mannen, het glansrijk 

verliezen.   
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In februari 1926 verscheen het volgende artikel over Marinus in de ''Pandji Poes-taks'' dat geschreven 

was door D.M.EIias, van Sanana Soela-eilanden: Selamat Djalan (goede reis) Herinnering: De heer 

M.A.Monsjou, afdelingscontroleur te Sanana, de Soela-eilanden had al twee keer een functie 

gedurende zes jaar in Sanana. Drie jaar lang was hij daar gezaghebber. In het jaar 1922 kwam hij 

terug van verlof uit Nederland. Hij kreeg toen de fundie van gezaghebber te Wahai (Ceram). Niet lang 

daarna was hij teruggekomen naar Sanana in de functie van afdelingscontroleur. In januari' 1926 

verhuisde hij naar Fak fak in Nieuw Guinea om het bestuur te aanvaarde over de afdeling West 

Nieuw Guinea. Voor zijn vertrek kwamen al zijn medewerkers en vrienden van T H en 'Arab bij hem 

thuis, om hem en zijn vrouw een goede reis te wensenv en hem te bedanken voor zijn medewerking. 

Iedere werknemer die ouder dan hem was ten eerste, de bewoners van pap. Soela waren allen blij, 

Omdat hij Soela verlaat, de herinneringen in die zes jaar wat hij daar allemaal deed. Een ziekenhuis 

bouwen die aan zijn normen voldeed, zoals alle instrumenten. Ook liet hij stenen huizen bouwen om 

het aan zijn werknemers te verhuren. En als je naar de bruggen kijkt, waren ze vroeger van bamboe 

gemaakt, nu zijn ze allemaal vernieuwd van ijzer en cement. In de toekomst worden alle lantaarns 

voorzien van gasoelin (een soort spiritus). De hele bevolking van Soela hadden hun dank als 

herinnering aan hem betuigd. Moge de Here, hem en zijn vrouw behoeden naar het land waar hij 

heen ging en een lang leven en dat God's Zegen hem nog voor een hogere functie zorg. D.M.EIias  

  

Marinus Abraham (controleur te Fak Fak) werd in 1927 gekozen als opvolger van KNIL kapitein L. Th.  

Becking49 om in Boven-Digoel (interneeringskamp diep in de jungle van Nieuw-Guinea) te werken.  

Een Ambonsche correspondent schreef50 dat zijn benoeming een gelukkige keuze was omdat Marinus 

Abraham in de Molukken al meer karweitjes opgeknapt- en een goede reputatie had. Na 15 maanden 

geplaatst te zijn geweest in  Tanah-Merah (Boven-Digoel)  en in februari 1929 met ziekteverlof op 

Java is teruggekeerd, heeft Marinus Abraham aangegeven in een interview met de Indische Courant51 

dat hij zijn  ziekteverlof zeker nodig had  want hij en zijn vrouw lijden sinds eenigen tijd aan malaria. 

Zijn  vrouw is eerder naar Java vertrokken en hij is haar later gevolgd en nog te Makasser had hij een 

aanval van die ziekte. Het leven in Boven-Digoel is zeker ongezond.  Het plateau, waarop de 

interneeringskampen zijn opgetrokken ligt  omgeven door moerassen. Velen lijden er dan ook aan de 

malaria.  
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 Becking later geinterneerd wegens veronderstelde Duitse sympathieen en overleed in ’s Lands Hospitaal te Paramaribo, Suriname.  
50 

 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30-10-1927  
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 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-3-1929, In 't interneeringskamp van Boven-Digoel, Stichting 

Indische Documentenuit de ervaring van controleur Monsjou.   
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Uit een krantenartikel52 werd het kamp Boven Digoel beschreven in de tijd dat Marinus Abraham 

daar het bestuur voerde. Er waren slechts twee sterfgevallen voorgekomen; er waren berichten 

binnengekomen van gevallen van berri-berri53. Verder werd beschreven dat de nieuwe 

civielgezaghebber Monsjou een goeden naam heeft in de Molukken. Een der moeilijkste en roerigste 

afdeellngen in dit gouvernement is Sanana, een onderafdeeling van Ternate, een broeinest van 

communisme. In de dagen, dat het communisme daar het hoogtepunt bereikte en de P.K.I. steeds 

brutaler optrad, werd de heer Monsjou aan het hoofd van dis afdeeling geplaatst. Zoo kwam hij 

dikwijls tegenover feiten te staan, dat hij handelend moest optreden, zonder met zijn chefs overleg 

te kunnen plegen. Dit deed hy met zulk succes, dat hij de situatie spoedig volkomen beheerschte en 

orde en rust in zijn afdeeling volkomen wist te herstellen, zeer tot tevredenheid zijner superieuren. 

De heer Monsjou staat goed aangeschreven, omdat hij niet terugdeinst voor krasse maatregelen en 

doorkneed is in de bepalingen en voorschriften. Wij hebben dus reden aan te nemen, dat het bestuur 

een gelukkige keuze heeft gedaan. Hij is bovendien een man, die aan het rlmboeleven gewend ls en 

een sterk zenuwgestel heeft. Hem is toegevoegd een wedono uit het Bantamsche. Een man, die zijn 

volkje kent en hier te Ambon een allerprettigsten indruk maakte, niet alleen door zijn omgang, maar 

cok door de opvatting, die hij van zijn plicht scheen te hebben. Verder heeft de heer Monsjou acht 

Ambonsche politie-agenten te zijner beschikking: en we weten, hoe een Ambonnees zich voelt, als 

hem een vertrouwenpost als deze wordt opgedragen.   

  

Over Boven Digoel heeft Marinus Abraham aangegeven54 dat er evidente vergissingen bij de 

internering zijn begaan; ook kende hij gevallen, waar men waarschijnlijk met wraakneming van 

inlandsche ambtenaren te doen had.  

Luitenant-kolonel  M.L.F. Bajette55 had in 1928 een plaatselijk onderzoek ingesteld en concludeerde 

dat de aanleiding van de moeilijkheden tusschen de civiel-bestuurder en gezaghebber Monsjou56 en 

de officieren in Boven Digoel, te wijten waren aan den civiel-gezaghebber. Marinus Abraham had van 

zijn functie ontheven moeten worden. Hij zou b.v. in twee en een halve maand geen bezoek hebben 

gebracht aan het her-selectiekamp te Tanah Merah en de andere kampongs.  
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 Het Vaderland, 12-01-1928  
53 
 Infectieziekte dat de zenuwen aantast.  
54 
 De ontwikkeling van de nationalistische 

beweging in Nederlandsch-Indie, R. C. Kwantes, 

H. D. Tjeenk Willink, 1981  
55 
 Bajetto, zoon van een Duitse vader en Indische 

moeder, is geboren en getogen in Nederlands-

Indië. Hij volgde de lagere school in  
Batavia, en de Hogere Burgerschool te Breda. 

Vervolgens werd hij op de cadettenschool in 

Alkmaar en op de Koninklijke Militaire 

Academie klaargestoomd voor een carrière in 

het leger. Later zou hij van 1910 tot 1914 nog 

een opleiding genieten op de Hogere 

Krijgsschool te Den Haag.Later politicus voor de 
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Volkspartij, Lijst-Welter en de Katholiek 

Nationale Partij.  
56 
 Het vaderland,  31-12-1928 Van de Boven 

Digoel  
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Van Boven-Digoel.  

  

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 15-06-1928: Ons artikel van Donderdag, 7 Juni, 

over de dwaze toestanden daar in zijn geheel over. nemende, voegt het Alg. Hbl. (van Sem.) daaraan 

het volgende toe: „De soldaten mogen werken tot zij er bij neervallen, de belagers van onze levens 

strekken hun luie ledematen op een tikar uit en zien kalm toe hoe de beschermers van onze have en 

goed en ons Indisch bestaan voor hen ploeteren, en zwoegen, en slaven. De lijdzame, aan goede 

tucht en discipline gewende Inlandsche soldaten mogen eens een enkelen keer mopperen, maar zij 

gehoorzamen. Maar als daar de ouderwetsche Jannen zaten, dan was het leed niet te overzien en 

zouden door hun gerechte verontwaardiging heel wat dienstweigeringszaken aan de orde komen. En 

dan zou de hoofdschuldige zijn de Regeering, die eene dergelijke wijze van optreden gelast. Het 

optreden van den civiel-gezaghebber Monsjou is teekenend. Hij handelt natuurlijk ook op last van 

hoogerhand, maar nu wordt het ons nog duidelijker dat er in het geheele India die leger geen kapitein 

te vinden is, die hem dat na zou doen of wil doen. Het is werkelijk diep en diep bedroevend dat zoon 

toestand kan bestaan en dat de Regeering door dit super-ethische optreden als het ware medewerkt 

tot den volslagen physieken en moreelen ondergang van het grootste gedeelte der aldaar aanwezige 

communisten. Hier moet zich op die manier voortgaande ten slotte een proces van volkomen  
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degeneratie afspelen, waardoor de daar aanwezige communisten, mochten zij nog eens in de 

maatschappij teru^keeren, volko. men ongeschikt zullen zijn om daarin te vertoeven. Gewend als zij 

zijn zonder eenigen arbeid onderhouden te worden door de gemeenschap, zullen zij bij terugkeer in 

de maatschappij dit leventje willen vooitzetten, en zullen allerlei excessen hunnerzijds daarvan het 

onvermijdelijk gevolg zijn. Dit bestaan is erger dan Siberië, waar tenminste gewerkt wordt. Wij zijn 

overtuigd, dat de Regeering het beste wil, maar deze methode van opvoeden geeft wel den indruk, 

dat al het ethische gehannes ten slotte een volslagen blindheid heeft veroorzaakt, waardoor de 

meest elementaire beginselen van opvoeding uit het oog zijn vorloren. Mogen wij hopen, dat de  

Regeering tijdig het roer zal omgooien, want zoo kan het niet langer."  

  

  

  

  

  

Het interneeringskamp te Boven-Digoel.  
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Wrijving tusschen civiel en militair bestuur.  

In de Locomotief van 4 December 1928 kwam «en telegram voor van haar Ambonschen 

correspondent, waarin hij het vertrek van den assistent-resident Blok en van overste Bajetto naar 

Boven-Digoel in verband brengt met de vraag, of Tanah Merah „een militaire vestiging al of niet 

permitteert"? Dit bericht, aldus schreef dr. »loeisma nader aan dat blad. verdient aanvulling. Van tijd 

tot tijd zijn er zoowel van de militaire als van do burgerlijke autoriteiten inspecties. Ditmaal droeg de 

reis der heeren Bajetto en Blok een bijzonder karakter, helaas. Helaas, want te Tanah Merah is de 

eendracht tusschen den bestuursambtenaar en de helde luitenants al geruimen tijd zoek. Hun 

tweedracht is natuurlük van invloed op de geïnterneerden van wie sommigen die met genoegen 

opmerken, anderen met bevreemding. Wat in de jongste maanden voornamelijk door toedoen van 

den asslstent-resldent Blok. die er 6 weken achtereen verbleef, aan stemming is gewonnen in de 

kampongs. wordt nu weer gedeeltelijk verspeeld door de kinderachtigheden, die twee luitenants58, 

van wie de een piepjong in dienst is. vertoonen tegenover den gezaghebber. En deze bleek niet te 

weten, hoe hij zijn gezag kon en moest doen gelden. Hoezeer men zulke verschijnselen op rekening 

mag brengen van gespannen zenuwen, het is toch maar een ellendig feit. dat het ..experimentBoven-

Digoel" waarop men ook in den vreemde gaarne let. ernstig in gevaar wordt gebracht door de 

beuzelaohtlge krakeeltjes van militair contra, civiel of omgekeerd. En omdat de gezaghebber daarvan 

niet op doeltreffende wijze tijdig kennis geeft, beginnen die beuzelachtigheden invloed te oefenen 

aan de overzij van het ravijn, dus in de kampongs. wat allerminst beuzelachtig ls. Wanneer bij 

voorbeeld werkwillige geïnterneerden eenigen arbeid zullen komen verrichten aan de overzü van het 

ravijn in het gedeelte, waar de ambtenaren en militairen zijn gevestigd, en dan eerst niet worden 

toegelaten, vervolgens moeten werken onder militair toezicht, dan gaat dat precies tegen den draad 

van het beleid in. Want militair toezicht op den arbeid is al wel een jaar geleden verboden. Men 

behoeft niet juist een geïnterneerd Inlander te zijn. om zulk toezien vervelend te vinden. Men zou 

zich de oogen uitwrijven, indien men te lezen kreeg de kinderachtigheden waarmee civiel en militair 

daarginds elkaar het leven verzuren. Intusschen zijn die geheel ontoelaatbaar en het is schande dat 

de betrokkenen zelf niet bedenken wat zij in de waagschaal stellen. Er is eendracht noodig. althans 

volkomen loyale samenwerking tusschen civiel en militair bestuur te Tanah Merah; er is 

eveneens.samenwerking noodig tusschen den ambtenaar, die te Ambon de Digoel-zaken behandelt, 

en den gezaghebber te Tanah Merah. De eerste moest klagen over het gebrek aan medewerking van 

de zijde van een assistent-resident te Ambon. pc één ging been. de ander verloor zün bemoeienis 

met Digoel. Thans doen zich wederom vervelende dingen voor. alléén voortspruitend uit persoonlijke 

wrijving. Daaraan een eind te maken, is het eerste werk, dat den nieuwen gouverneur van 

BovenDigoel wacht.  Nieuwe Rotterdamsche Courant,  12-01-1929, Avond  

  

Bezoek van bestuursambtenaren aan een geinterneerde te Tanahmerah aan de Digul in Zuid-Nieuw- 

Guinea, datum, herkomst onbekend. Tropenmuseum, Inventarisnummer: 10001502  

  



 

Stichting Indische Documenten 

  

  

                                                           
58 e e 

 1 Luitenant Eigensteijn en 1 luitenant Stennekens.  

 

45  

  

De twee negatieven 10001501 en 10001502 zijn ons geschonken door J. Tideman (oud-gouverneur 

der Molukken, van 1930 tot 1939 verbonden aan het Koloniaal Instituut als chef van het 

encyclopaedisch bureau) in 1939.  

Het interneeringskamp van Boven-Digoel CONTROLEUR MONSJOU VERTELT VAN ZIJN ERVARINGEN. 

Nog altijd raddraaiers, maar ook geïnterneerden die tot andere gedachten komen.  

Controleur M. A. Monsjou, die gedurende 15 maanden te Tanah-Merah (Boven-Digoel) was geplaatst 

en de vorige maand met ziekteverlof op Java is teruggekeerd, heeft aan de Indische Courant verteld 

van zijn ondervindingen in het Interneeringskamp. Dat ziekteverlof, zei de controleur Monsjou, had ik 

zeker wel noodig, want wij — mijn vrouw en mijn persoon — lijden sinds eenigen tijd aan malaria. 

Mijn vrouw is eerder naar Java vertrokken. Ik ben haar later gevolgd en nog later had ik een aanval 

van die ziekte. Of Boven-Gigoel ongezond is? Dat zou ik zeggen! Het plateau, waarop de  

Interneeringskampen lijn opgetrokken, ligt omgeven door moerassen. Velen lijden er dan ook aan 

malaria. De algemeene toestand is er bevredigend. Toen gouverneur Tideman onlangs een bezoek 

«an het kamp bracht, werd er hier en daar gevlagd en zelfs het „Wilhelmus" voor hem gespeeld. Hij 

sprak zijn tevredenheid uit over den gang der zaken daar. En ook volgens myn meening is de zaak er 

rustig. Wel zyn er bisbilles59 tusschen het  BB en de militairen gerezen, maar daarover wil ik mij in het 

openbaar liever niet uitlaten. Ik heb de toedracht van de zaak aan myn superieuren uiteen gezet en ik 
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ben van meening, dat ik in het gelijk gesteld zal worden. Bi heb de militairen nooit noodig gehad en 

het gelukkig steeds met mijn eigen mannetjes kunnen klaarspelen. In den weg hebben wij elkaar niet  
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 Gekibbel  
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behoeven te loopen. Er zyn daar aan don Boven Digoel op het oogenblik ongeveer 80 man militairen, 

die heusch niet stil zitten. Ten eerste gaan ze bijna iederen dag op verkenning uit om de omstreken 

te leeren kennen en dan hebben ze hun bewakingsdiensten. U moet namelijk weten, dat de troepen 

en ook wy, BB-menschen, onze verblijfplaats hebben tusschen de twee interneeringskampen in. Er is, 

zooals u weet, een speciaal kamp voor de raddraaiers, die niet werken willen en zelfs in dat afgelegen 

oord hun kontjo's (kameraden) trachten op te stoken. Daarvoor hebben zij vaak een tocht door de 

bosschen over om langs on«e verblijfplaats naar het Interneeringskamp van de werkwilligen te 

sluipen. Daar werden zij wel eens aangetroffen, terwijl  zij hun lotgenooten aan het opruien waren. 

Om aan die oprui-partyen een einde te kunnen maken, is men thans voornemens het kamp van de 

raddraaiers naar een plaats 30 KM. bovenstrooms te verplaatsen. Daar zitten ze veilig en zullen dan 

zeker Been contact meer kunnen zoeken. Hoe de geïnterneerden er leven? Wel, tot nu toe kregen zij 

voor den door hen gepresteerden arbeid betaling. Zij verdienden, geloof ik, f 12.60 per maand en 

kregen dan nog f 9 als een bijdrage voor het opzetten van een huis. Van die f 21.60 konden zij er 

komen, maar een luxueus leven hebben zy er zeker niet van kunnen leiden, omdat de prijzen der 

levensmiddelen, welke in de gouvernements-toko zyn te verkrijgen, vry hoog zijn. Tot dusver hebben 

wij nog steeds nuttig werk voor de geïnterneerden kunnen vinden. Zoo bouwen zij op het oogenblik 

een nieuwen aanlegsteiger. Maar aan dezen toestand zal natuurlijk binnenkort een einde komen. Ik 

had mij voorgesteld, als Ik er gebleven was om in Maart a.s. geleidelijk-aan de toelagen te 

verminderen. Dan zal men dus zyn handen uit de mouwen moeten steken en voor zich zelf gaan 

werken. Dan komt men dus op het gebied van den landbouwconsulent. Er zullen verschillende 

producten verbouwd dienen te worden. Het eerste jaar zal op den grond rijst en djagoeng (gerst) 

geplant worden. Ryst staat er nu al heel goed. Na een jaar of drie zal er koffie geplant kunnen 

worden en weer later, by voorbeeld na een jaar of vyf, zes zal er rubber verbouwd kunnen worden. 

Alle koffie en zeker niét de rubber zal voor eigen consumtic aangewend kunnen worden. Dan zal men 

dus gedwongen zijn om een soort van coöperatieve verkoop-centrale te stichten. De koffie-oogst «al 

den met den K.P.M.-stoomer, die iedere niaand gecharterd wordt, voor Boven-Digoel meegegeven 

worden. Dat schip heeft, terugvarende, nu toch nooit lading. De koffie en de rubber zullen te Ambon 

of te Makasser op de markt gebracht kunnen worden en van de opbrengst zullen de werkwilligen een 

bestaan kunnen hebben. Er zullen natuurlijk raddraaiers zyn die geen vinger willen verroeren, want 

die zyn er no óók al, maar die zullen van het gouvernement ten slotte niets anders dan hun eten 

krijgen Voor de rest zullen ze hebben te werken. Dat lijkt mij ook een gezond standpunt. U wilt myn 

meening weten over hetgeen er ten slotte met de Digoel-klanten zal gebeuren. Ik ben er zeker van, 

dat de meesten weer binnen afzienbaren tijd naar hun Heimat zullen kunnen teruggaan. Misschien 

zal er een tusschenstadium bestaan, waarin zy nog op een andere plaats worden geinterneerd, welke 

meer in de bewoonde wereld is gelegen en waar zij van hun bekeering zullen kunnen blijk geven, 

maar dat zal dan toch maar een tussohenstadium blijven. Er zijn nu reeds menschen, die te midden 

van hun kontjo's een geheel ander denkbeeld hebben gekregen van het communisme dan vroeger. 

Sommigen geven daar openlijk blijk van. Anderen durven dat niet te doen. Er is zelfs één van de 

geïnterneerden uit het interneeringskamp van de raddraaiers die mij om overplaatsing naar het 

andere kamp heeft gevraagd, hetgeen ik hem ook heb toegezegd. Bij velen zijn de oogen open 
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gegaan. Over het algemeen kan ik zeggen dat er rust faeerscht in het kamp. Natuurlijk komen er wel 

eens oneenigheden en vechtpartijen voor, net zooals dat in iedere kampong op Java en in de 

buitenbezittingen plaatts heeft. Laatst sloeg één van de geïnterneerden met een slagwapen een 

tegenstander, die zyn vrouw beleedigd had, den hals In. Zijn zaak is reeds berecht. Zy staan onder 

onze rechtspraak, hoewel zy het recht hebben om hun eigen kamponghoofden te kiezen. Gcleidelijk- 
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ann heeft Boven-Digoel zich in alle 15 maanden tijd, dat ik het bestuur van kapitein L. T. Becking 

overnam, ontwikkeld. De toestanden zijn er zoowel voor de geïnterneerden als voor de 

bewakingsmanschappen, dragelijk geworden.60  

Verder een artikel “Digoel, vroeger en nu”61; Voor den opvolger van kapitein Becking, gezaghebber 

Monsjou, had men 

volle waardeering, 

hoewel hij het was, die Goedang Areng en later Tanah-Tinggi voor de onverzoenlijken instelde. 62 
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Op 24 april 1929 vertrokken M.A. Monsjou met zijn vrouw en 1 kind met de m.s. Sibajak van Batavia 

naar Rotterdam.63   

                                                           
60 Limburgsch dagblad, 30-03-1929  
61 De Sumatrapost , vrijdag 11 maart 1932  
62 Kapitein van het KNIL L.Th. Becking, die werd geïnterneerd wegens veronderstelde Duitse sympathieën, vlak voor zijn overlijden in 's 

Lands Hospitaal te Paramaribo  
63 Soerabaijasch handelsblad, 23-04-1929  
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M.A. Monsjou is met zijn vrouw en 1 kind vertrokken van Rotterdam 25 December 1929 met het 

stoomschip Insulinde van Rotterdam naar Batavia.64 Aangekomen te Batavia op 25-1-1930 tijdelijk te 

werk gesteld op het tijdelijk kantoor van de volkstelling te Batavia Centrum.  

In de Soerabaijasch handelsblad  van 05-03-1930 werd het volgende geschreven: “Ook Makasser 

maakt zich gereed voor de a.s. volkstelling op het eind van 1930 te houden. Voor dat doel is te 

Makasser geplaatst de Ass. Resident tit. M.A. Monsjou die indertijd de eerste B.B. bestuursman was 

op de Digoel. Bij de eerste volkstelling, nu tien jaar geleden, heeft behalve Makasser, Celebes geen 

beurt gekregen. Hr. Monsjou heeft reeds een reis gemaakt naar Boeton, Raha, Kendari, om 

besprekingen te houden met de hoofden en het Binnenlandsch Bestuur omtrent de te volgen 

methode voor de volkstelling.   

Geschikte gegevens over de Nederlandse (Europese) bevolking in Indië naar leeftijd en geslacht zijn 

voor het laatst beschikbaar in de Volkstelling van 1930. Aan de hand van gegevens over de loop van 

deze bevolking in de periode 1931-1945, aangevuld met extrapolaties en schattingen, is de bevolking 

naar leeftijd en geslacht per ultimo 1945 gereconstrueerd. Vervolgens is de bevolking 1945 

doorgerekend naar 2001.65  

  

Artikel uit het Soerabaiasch Handelsblad van 12 maart 1929.  
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“Van eenzame streken.”  

  

Dank zij de moderne technische hulpmiddelen hebben de afstanden op Java een goed deel van 

hunne verschrikking verloren. Men behoeft niet meer eenige decennia terug te gaan om den 

reusachtigen omvang der verandering te kunnen schatten. Bij onze komst in Indie reed de  

Gouverneur-Generaal, als hij naar zijn buitenverblijf te Tjipanas reisde, daarheen in een wagen met 

zes paarden. Alles zeer statig, met de postiljons op het achterbankje, doch niet bijster snel. Van 

Bandoeng naar Cheribon reizend nam men tot Rantja Ekek den trein, en daarna verder per .kar veer". 

Zoo trok men ook van Probolinggo naar de tabakslanden in den Oosthoek, en van Bandoeng naar de 

thcelanden zuidelijk van den Malabar. Ziet hoe thans de situatie is: overal goede autowegen 

waarover gij, als het moet, in anderhalven dag van Banjoewangi naar Batavia kunt rijden. Zelfs de S. 

S. is eindelijk wakker geworden en denkt over deééndaagsche verbinding Batavia —Soerabaja. 

Vliegdiensten in opkomst... Op de Buitenbezittingen was het steeds  

veel erger. Wij herinneren ons het goudtransport van Redjang Lebong naar Benkoelen in een 

ouwenkar, vergezeld door gewapenden. Op Banka diende de kruiwagen, de bekende piep"-kar, ook 

den mensch tot transportmiddel. Dit ging zelfs niet statig, en de snelheid van 4 K.M. per uur... niet 

overweldigend. Ons Gezag op de Buitenbezittingen moest zich wel zeer behelpen. Stoomers stonden 

alleen ter beschikking van de gewestelijke bestuurshoofden; op gezette tijden voeren zij rond, 

brachten post en aanvulling in de meest geïsoleerde streken. De K. P. M. had zich nog niet tot haar 

huidige vormen ontwikkeld. Met was de goede tijd der „kapal poetih", waarvoor in sommige streken 

de bevolking geweldig respect had omJat daarmee wel eens iemand, die het ons te lastig had 

gemaakt, naar elders v,erd verbannen. Met de bedreiging der „kapal poetih" kon men dan, nog jaren 

later, de kinderen naar bed jagen. leder die de groote eilandenwereld ten  

Oosten van Makasser uit die tijden kent, weet hoe verschrikkelijk slecht de communicatie-middelen 

waren, en vooral de lagere ambtenaren (men denke aan de gezaghebbers) waren in dit opzicht zeer 

misdeeld. Dit was zelfs een jaar of tien geleden nog in bedenkelijke mate het geval. Om een in den 

jongsten tijd nogal besproken bestuursambtenaar even in herinnering te brengen: den heer  

                                                           
64 Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 28-12-1929  
65 NIDI Rapport no. 64, Den Haag, 2002  
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Monsjou, laatst fungerend controleur aan de Boven Digoel, de overspannen ambtenaar die zoo 

onaangename conflicten had met de officieren in zijn standplaats. Wij hebben hem vele jaren 

geleden ontmoet te Sanana, waar hij als gezaghebber der Soela-eilanden zetelde. Gij kent het aspect: 

lange kuststrook met klapperboomen waartusschen een grooter huis, onze vlag aan den langen stok. 

Daarachter zat het Gezag, stil en geïsoleerd. Hij klaagde ons zijn nood over de slechte 

communicatiemiddelen. Hij had een soort kotter tot z'n beschikking, een zeilertje, waarmee hij nu en 

dan langs de eilanden voer. Dit was altijd een hevig nautisch avontuur, soms had hij stroom en wind 

tegen en raakte meer achteruit dan hij vorderde. En bij slecht weer of regens kon hij zich opvouwen 

in de kleine roef welke dan goed moest worden afgesloten; stak hij er het hoofd buiten om wat 

frissche lucht te happen dan kreeg hij een stuk water binnen. Vooral: het geweldige tijdverlies. Soms 

reisde hij dagen voor niets en kon het doel van zijn tocht niet bereiken. Zóó leefde dan een 

ambtenaar voort, en men behoeft er zich niet over te verbazen dat zij ten slotte menschenschuw, 

apathisch of overspannen werden. De heer Monsjou was liet te Sanana al, en dan had men natuurlijk 

het conflict met dien gezagvoerder der K. P. M., waardoor de ambtenaar zich nog meer isoleerde.  
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Maar lag dit alles niet goeddeels aan de treurige verhoudingen op het gebied der communicatie? 

Moest men in die afzondeiing niet „narrow-minded" worden, en prikkelbaar? Wij hebben destijds, na 

eene reis in het Oosten van den Archipel, gewezen op het nijpend gebrek aan 

communicatiemiddelen en er voor gepleit dat althans den ambtenaren die eenigszins uitgebreid 

controleerend werk hebben, de beschikking over eene motorboot zou worden gegeven.   
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In januari 1930 werd Marinus Abraham tijdelijk te werk gesteld op het tijdelijke kantoor van de 

volkstelling te Batavia Centraal. In mei 1930 verbleef Marinus Abraham te Baoe-Baoe, (de hoofdstad 

van Boeton) te Makassar en was in dat zelfde jaar AR van Boeton en de Toekangbessi eilanden. In  
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1932 in de onderafdeling Masamba. Op 1-4-1934 werd hij benoemd tot Assistent Resident titulair bij 

het BB en verbleef te Barroe (Barru), een Buginees district aan de westkust van Celebes. De 

stiefmoeder van Saartjie (Leonora Maria Latumanuwy ) woonde bij de familie in huis te Barroe.66  

In het voorjaar van 1935 vertrok de familie Monsjou vanuit Makassar met hun drie kinderen Rini, Oda 

en Karel en de zoon van de soeloeatan van Barroe Andi Abdul Azis naar Soerabaja om zich vanuit 

daar in te schepen aan boord van het 167 meter lange schip de “Baloeran”richting Nederland. 

Omstreeks juni 1935 bij aankomst te Rotterdam werd het gezin per taxi opgehaald door o.a. K. Chr.  

Mohrman. De familie Monsjou logeerde vervolgens gedurende een maand bij de familie Mohrman  

(Van Lenneplaan), waarna zij een huurhuis bewoonden aan de Vosseveldlaan 17a. Omstreeks april 

1936 werd het huis Bartolottilaan 55 (fl. 8000,-) opgeleverd door de aannemers Uijland en Egdom.    

Marinus Abraham verkreeg op 15-9-1941 (Saartjie op 3-9-1941) in Soest een persoonsbewijs. Alle 

mannen, ouder dan 16 jaar, werden voor tewerkstelling van de Duitsers opgepakt. In de winter van 

‘43/’44 moesten Soester burgers, in opdracht van de Ortscommandant, verplicht, op strategische 

punten de wacht houden om Duitse verwijzingsborden en telefoonlijnen te beschermen.  Marinus 

Abraham was zelf ondergedoken bij de familie Moolenburgh te Zeist. De heer Pieter Eliza Hocke  

                                                           
66 

 Info Rini Monsjou 1-9-2012  
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Moolenburgh werd geboren op 5 september 1872 te Stavenisse (Zeeland) uit het huwelijk van Jacob  

Hocke Moolenburgh en Elisabeth Piernella Droogendijk. In 1903 werkte hij als controleur van  
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Manokwari (Nieuw-Guinea) en nam hij in opdracht van de Nederlandse regering deel aan de Noord 

Nieuw-Guinea Expeditie, ook wel de Wichmann Expeditie genoemd naar de leider van deze 

expeditie, de geoloog Arthur Wichmann. De expeditie duurde ruim een half jaar en had tot doel het 

verkennen van de noordkust van Nieuw-Guinea. Met het expeditieschip 'Zeemeeuw' werd onder 

andere de Geelvinkbaai, Humboldtbaai en het Sentanimeer verkend. Daarnaast ondernam men nog 

meerdaagse tochten naar het binnenland. Op 22 februari 1908 trouwde hij te Djambi met Conradina 

Edwardina Helfrich. Zij was een dochter van Oscar Louis Helfrich, bestuursambtenaar, resident en 

gouverneur van Curaçao en zuster van vice admiraal C.E.L. Helfrich. Moolenburgh werkte als resident 

van Bali en Lombok. De heer Moolenburgh overleed op 72 jarige leeftijd op 6 oktober 1944 te Zeist.  
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Aan het einde van zijn leven verbleef Marinus Abraham in het ziekenhuis Zonnegloren op de eerste 

klas afdeling met naast zich een fles rode wijn, een wijnglas en een pakje zware shag. Hij overleed 

daar op vrijdag 9 mei 1965 en werd gecremeerd in Dieren. Hij stelde geen prijs op titelvermelding67.   

Dr. D.J.P. Oranje (Officier in de Orde van Oranje Nassau) sprak tijdens de crematiedienst. De heer 

Oranje overleed in 1982 te Sneek.   



 

Stichting Indische Documenten 

  

  

                                                          67 
 Ondanks het niet op prijs stellen van titelvermelding had zijn zuster een tweede rouwkaart op laten maken, waarin hij met titel werd 

beschreven.  
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❻ Marinus Johan Leonard Monsjou (mijn vader)  
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17-12-1947  Vertrek naar Indië, a/b Zuiderkruis”  

19-12-1948 2e politionele actie a/b Hr.Ms.”Ternate” Sumatra, Sibolga.  

11-03-1949 Geplaatst RP 136, telegrafist/boordschutter  

28-03-1949 Beschieting Tg. Peureula  

29-03-1949 Beschieting Tg. Peureula  
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04-05-1949 Beschieting Batoe Pandjang  

05-05-1949 Beschieting Batoe Pandjang 07-06-1949 

Beschieting Tg. Medang.   

15-06-1949 Beschieting Tg. Medang  

24-06-1949 Beschieting Tg. Medang  

03-07-1949 Actie Pasar Enok  

14-08-1949 Actie Poeloe Kidjang  

24-10-1949 Geplaatst RP 111 De Marter, patrouilles  

Straat Malakka, Straat Soenda, rondom Banka en  Billiton 

en de Riouw Archipel.   

15-04-1950 Thuisvaart a/b “Tabinta”  

Binnenkort zal hem het Nieuw Guinea herinneringskruis en de Demobilisatie Insigne Koninklijke 

Marine worden uitgereikt.  

  

❼ Karel Hendrik Monsjou  

Geb  7-7-1931 Baoe-Baoe (ge-echt), gehuwd met H.C. (Leny) Weysenfeld  

In 1962 als militair met gezin van Ede naar de Hoepermakerstraat 10 verhuisd68  
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In juni 1977 de crematie van Ans Monsjou in Usselo69. Bijna 500 belangstellenden, waaronder vele 

ex-gegijzelden, waren gisteren in Usselo (gem Enschede) aanwezig bij de crematie van Ans Monsjou,  

                                                           
68 

 Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, 25-4-1962, pag. 4/8  
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het meisje, dat vorige week bij de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt werd 

doodgeschoten. In de door Zuidmolukkers bezet gehouden trein vierde zij op 4 juni haar 20e 

verjaardag.  Bij de plechtigheid in het crematorium klonk de favoriete muziek van Ans, van de  

Beatles. Het woord voerden onder meer staatssecretaris Van Lent, en directeur De Bruin van de  

Nederlandse Spoorwegen. Tijdens de rouwdienst was ook mr. W.J. Geertsema, Commissaris van de 

Koningin in Gelderland aanwezig. Dominee De Waal, die zwager is van Ans Monsjou, zei in zijn preek 

erg blij te zijn, dat de directe familie niet is vervuld van haat tegen hen die verantwoordelijk zijn voor 

de dood van Ans, die een werkkring had bij de Algemene Bank Nederland in Groningen. De kist van 

het slachtoffer was overdekt met bloemen. Er was ook een bloemstuk van de regering bij.  

Levenslustig70  

Een vriendin vertelt: Ansje was erg levenslustig. Als ze problemen had, dan was dat niet aan haar te 

merken. Zij heeft, voordat ze uit Eibergen vertrok, twee jaar jeugdwerk in De Huve gedaan. Zij was 

verbonden aan de jeugdsoos De Klungel". Als tweede kind van het gezin Monsjou werd Ans 4 juni 

1957 geboren in Gorkum. Haar 20e verjaardag heeft ze dus in de trein moeten vieren. Tien jaar 

geleden kwam de familie naar Eibergen waar de heer Monsjou telegrafist werd in het kamp 
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Holterhoek. De heer Monsjou is geboren in Indonesië, maar heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Mevrouw Monsjou is ook Nederlandse. Maar het was aan Ans niet te zien dat zij uit een gemengd 

huwelijk kwam, aldus een vriendin. Na de HAVO iv Winterswijk en daarna in Lochem te hebben 

bezocht, ging het meisje Monsjou op 13 augustus 1975 naar Groningen waar zij leerlingverpleegster 

in het diaconessenhuis werd. Zij werd er enige maanden geleden ontslagen en is toen bij een bank in 

Groningen gaan werken.  

                                                                                                                                                                                     69 
 Nieuwsblad van het Noorden, 17 juni 1977, blz 3  

70 
 Limburgsch dagblad, 14-06-1977  
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Vader slachtoffer treinkaping overweegt rechtszaak om dood dochter  

Gegijzelde Ansje Monsjou (20) kwam om bij de beeindiging van de treinkaping bij De Punt omdat 

afluisterexperts van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) niet bijtijds konden achterhalen vanaf 

welke locatie in de trein zij een van haar laatste gesprekken opvingen. Door: Ana van Es 21 

november 2014, 02:00  

  

Datt blijkt uit het rapport over de beëindiging van de treinkaping, dat minister Opstelten (Veiligheid 

en Justitie, VVD) woensdag presenteerde. Haar vader, Karel Monsjou, overweegt een proces tegen 

de staat. 'Ik wil erkenning dat er een fout is gemaakt.'  

  

Bij de treinkaping gebruikte de BVD afluisterapparatuur die in 1977 gold als zeer geavanceerd. 'De 

apparatuur zat verborgen in een coca-colakratje en een verbanddoos,' zegt een woordvoerder van 

wat nu de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is. Deze geprepareerde voorwerpen 

kwamen de trein in tegelijkertijd met het eten, dat dagelijks door rechercheurs met een karretje over 

het spoor werd aangevoerd. De BVD ving zo flarden van gesprekken op die werden gebruikt om 

globaal te bepalen wat er in de trein gebeurde. Zo ontdekte men dat gegijzelden en kapers apart van 

elkaar sliepen. Dit gegeven was de basis onder de bestorming op 11 juni 1977, waarbij de treindelen 

waarvan men vermoedde dat er alleen kapers zaten, werden doorzeefd met kogels.  
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Karel Monsjou met de tekening van zijn dochter Ansje, tijdens de treinkaping bij De Punt gemaakt 

door een leraar die ook gegijzeld was. Maar de afluistertechniek had één groot nadeel: de BVD wist 

niet waar precies in de trein zich de verbanddoos, kratjes en andere voorwerpen met microfoons 

bevonden. Veelvuldig werden ze verplaatst door zowel gegijzelden als kapers. Waarschijnlijk is dat 

ook gebeurd kort voor de bestorming. In de laatste nacht lag Ansje met een andere gegijzelde jonge 

vrouw in een portaaltje waar meestal kapers sliepen. De twee meiden kletsten samen. De BVD 

luisterde mee, via een 'gebruiksvoorwerp' dat zich vlakbij Ansje bevond en dat in het rapport van 
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Opstelten niet nader wordt omschreven. Een verslag van het afgeluisterde gesprek bevindt zich tot 

op de dag van vandaag in het archief van de AIVD. Maar de BVD wist niet waar zich de  

afluisterapparatuur bevond die dit gesprek oppikte, en stelde daarom niet vast dat er gegijzelden in 

het portaal sliepen in plaats van kapers. 'Lokalisering van het gesprek' was niet mogelijk, meldt het 

onderzoeksrapport. Om 5.54 uur 's ochtends, een paar uur na Ansjes laatste geregistreerde gesprek,  
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begon de bestorming. Precisieschutters namen het portaal onder vuur. Ansje overleefde het niet. Na 

haar dood hoorde Karel Monsjou van een betrokken militair dat er die nacht een gesprek met zijn 

dochter zou zijn afgeluisterd, wat nu dus in het rapport van Opstelten wordt bevestigd. 'Als je zo'n 

gesprek afluistert en je weet niet waar de apparatuur staat, dan kun je twee dingen doen: de 

bestorming laten doorgaan en het risico lopen dat je daarbij een gegijzelde doodschiet, of dat risico 

niet nemen. Hier heeft de staat het risico willen nemen.'  

  

❽ Andi Abdul Azis  

Andi Abdul Azis.  
Geb. 19-9-1924 Soempang Binangale Celebes (Nederlands-Indie) - †  30-1-1984 Jakarta (Nederlands-Indie)  

Andi Abdul was de oudste zoon van de radja van Barroe (11 kinderen), afdeling Pare, de Zelfbestuurder 

Boeginees Soelewatan (Andi Lanjoeanna Daeng71 Mallioengan). een moedig man die tijdens WOII deelnam aan 

het verzet72, een in Zuid-Celebes gelegen landschap. Reeds voor de oorlog bevond hij zich voor studie in 

Nederland en woonde in bij de familie van M.A. Monsjou. Andi zou mogelijk in aanmerking komen voor 

opvolging van de Datu van Soempang Binangar, waar een zuster van zijn grootvader regerend  vorstin was.73  

Hij is afkomstig van dezelfde familie als die van de Radja van Bone, een van de meest invloedrijkste heersers van 

Celebes. Hij is onder gedoken geweest bij boer Kooistra te Een (Drente), waarmee Andi Abdul Azis tot in de 

jaren ’80 nog correspondeerde.74  

C.J. Wingerden over sergeant Andi Abdul Azis  

Per luchtpost 1e mail  

Colombo 9 januari 1946  

Postbox 558  

CW/GC/33/46 Zeer geheim – Top secret  

Aan:   Hoofd inlichtingendienst BSoP  

  Koningsplein Noord  

  Batavia Centrum  

  
Van:  Hoofd ADCS  

  
Ik heb de eer U weledelgetrenge het navolgende mede te delen.  

  
Sergeant Andi Abdul Azis, no. Col. 984, is volgens eigen opgave de zoon van huidige Soelewatan van Barroe 

(regerend Indonesisch vorst in zuid-celebes) volgens de adat is hij als oudste zoon aangewezen om t.a.t.  zijn 

vader op te volgen, terwijl hij tevens in aanmerking komt voor de opvolging van de Datoe van Soempang 

Binangar, waar thans een zuster van zijn grootvader regerend vorst is. Andi heeft gedurende ongeveer 10 jaar 

in Nederland verbleven. Hij kan als een zeer loyaal Nederlands onderdaan beschouwd worden. Ik acht het om 
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deze redenen gewenst, dat hij in Batavia contact opneemt met de betrokken regeringsinstanties, waartoe ik 

hierbij uw bemiddeling inroep. Ik heb hem medegedeeld dat hij door mij naar Batavia gezonden zal worden 

teneinde verlof bij zijn familie te genieten. Ik heb er uiteraard geen bezwaar tegen indien er andere opdrachten 

gegeven worden. Om verschillende redenen, o.m. omdat ik het nuttig achtte, dat men te Batavia zo nodig zijn 

bewegingen gemakkelijk kan controleren, heb ik betrokkene als militair laten vertrekken. Andi is thans sergeant 

van het KNIL destijds door het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen ter beschikking gesteld van ADCS. 

Hoewel wellicht ten overvloede, moge ik er de aandacht op vestigen, dat deze rang te laag zal blijken te zijn, 

indien betrokkene erkend zou worden in positie, die hij thans beweerd te bezitten. Ik zou het zeer op prijs  

                                                           
71 Daeng is een Boegineese en Makassaarse adelijke titel voor personen tot de voorname families, maar niet tot die der vorsten en 

regenten behoorende.  
72 Interview met luitenant TNI b.d. D.W. Poetiray, 22-2-1989 Den Haag  
73 Brief G.J. Wingerden, Colombo 9-1-1946 met kenmerk CW/GC/33/46, aan het hoofd inlichtingendienst, Batavia. Classificatie van dit 

document:  zeer geheim.  
74 Ben van Kaam, “de rebel die een bloedbad voorkwam, 29-3-1980  
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stellen indien ik t.z.t. mag vernemen, wat er met Andi Abdul Azis gebeurd is. Twee extra kopieën (alleen in 1e 

mail) worden hierbij toegezonden voor eventuele uitreikingen aan de directeur NEFIS of andere daarvoor in 

aanmerking komende instanties.   

  
Hoofd ADCS, G.J. Wingerder, Kapitein Luitenant ter Zee  

  

Hij sprak vloeiend Engels, Nederlands en zijn eigen taal.  

In Engeland volgde hij de commando-opleiding in een kamp ongeveer 70 mijl buiten Londen en vloog In 

september, 1945, van Ceylon naar Sumatra en daar geparachuteerd75. Andi Abdul Azis was geen gewoon 

officier, maar genot eenzelfde opleiding als Westerling7677. Azis was getrouwd met Djabida Baso (5-7-1947) en  

werd in 1948 aangesteld als instructeur bij de Bandung-Tjimahi SSOP- Opleiding Parachusten-(Rode Baretten 

KNIL). In 1947 en 1948 was hij adjudant van president Sukawati.  

Op 5 april 1950 in Makassar was er een opstand door de voormalige KNIL-eenheden onder zijn commando.   

Deze opstand werd neergeslagen door Soekarno, commandant van de Mataram brigade78.  

In 1950 heeft het militair tribunaal hem schuldig bevonden aan het leiden van een gewapende opstand in  

Makassar tegen de republiek Indonesië. In 1956 kwam Andi Abdul Azis vrijgelaten uit de militaire gevangenis in 

Midden Java, na 6 jaar gevangen te hebben gezeten na een vonnis van 14 jaar. Zijn vrijlating is geschied op 

bevel van de minister van justitie, Moeljatno. Na zijn vrijlating ging hij werken bij de rederij Soedarpo  

Sastrosatomo Oceaan Indonesië. Andi Abdul Aziz stierf in het Jakarta Husada ziekenhuis aan een hartaanval. Hij 

werd begraven in het familiegraf Andi Djuanna Daeng dorp Maliungan Tuwung Barru district, Zuid-Celebes. Bij 

de begrafenis was aanwezig president, BJ. Habibie samen met zijn vrouw, en andere  

hoogwaardigheidsbekleders. De Indonesische kranten schreven bij zijn overlijden “Pembrontak Yang tidak 

pernah memburru”  

  

  

   

    

                                                           
75 Tegelijkertijd sprong vanuit het zelfde vliegtuig Kapt. "Turk" Westerling  
76 Interview met Nasution, 2-11-1988 Jakarta  
77Na de oorlog begon  zijn militaire loopbaan in een opleidingscentrum nabij Calcutta (training als para-troeper. )  
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78 1950, Soekarno, commander of Mataram Brigade, expedition to South Sulawesi to distroy the Andi Aziz Rebellion 
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Kapitein Andi Abdul Azis (links) en zijn ouders. De vader zou Andi Lanjoeanna Daeng Mallioengan, de 

moeder Becce Pantje (Makunrai). Tijdens de Japanse bezetting werd de vader gevangen genomen 

(gevangenis Pangkajene Makassar), vanwege verdenkingen dat hij nauwe banden zou hebben met  

Nederland.  Andi Petta Djuanna Daeng Maliungan, Sulewatang Barru , was de zoon van Andi 

Mattanio en Andi Mamieng (moeder). Hij heeft een broer genaamd Andi Kumi.  Zijn vader en zijn 

broer La Koro Petta Bau (Gajang Ritappi'na Sombaya Gowa) waren beiden niet Nederlands gezind en 

beiden werden meerdere jaren verbannen naar Bengkulu. Andi Djuanna is afstammeling van de Datu 

Tanete La Patau Baso Cempa en verdere voorouders waren de koningen van Luwu, Bone, en Gowa.  

  

De ongeregeldheden in Makasser (artikel)79  

In een door de regering der Negara Oost-Indonesië uitgegeven communiqué betreurt deze regering 

het, dat, ondanks de getroffen maatregelen om de komst van het bataljon-Worang zo goed mogelijk 

te doen verlopen, een legeronderdeel van de Apris (het leger der R.I.S.) onder leiding: van de kapitein 

Andi Abdul Aziz eigenmachtig verschillende punten in de stad heeft bezet, waarbij aan beide zijden 

enkele slachtoffers zijn gevallen. Nadat de acties waren afgelopen, ontwapende de compagnie van 

Azis een groep instructeurs en recruten van de Apris, in het 12 k.m. van Makassar gelegen 

Sngunminasa. Abdul Azis verklaarde tegenover de pers, dat hij de noodzaak van het gebeurde zeer 

betreurde. „Wij allen zijn Indonesiërs en slechts een misverstand plaatst ons tegenover elkaar. Men 

stuurde een ander bataljon, dat onze plaats zou innemen. Zouden wij dan blijven?" aldus Abdul Aziz.  

  

Aziz trotseert Djakarta  

Donderdagavond om kwart voor zes plaatselijke tijd kwam Aziz voor de radio. Een uitzending voor de 

Nederlandse strijdkrachten werd onderbroken en de zeide: „Hier volgt een uitzending van mijn eigen 

strijdkrachten en voor de Ne- derlandse militairen". De toespraak van Aziz duurde een kwartier en hij 

zette land uiteen dat Nederland niet langer in staat is Indonesië's toekomst te garanderen. Als 

Djakarta er "n zou slagen de deelstaat Oost-Indonesië te liquideren, zou de bevolking van dit 

gebiedsdeel vertrapt worden. De mannen van Aziz haten de Indonesische guerilla's niet, maar 

wensen hun toekomst zelf te beschermen. Reuter bericht, dat de minister-president van 
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OostIndonesië, Diapara naar Djakarta vertrokken is voor besprekingen met het Indonesische kabinet. 

Dit  

                                                           
79 

 Nieuwsblad van Friesland, 7 april 1950  
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kabinet heeft een vertegenwoordiger naar Makassar gezonden voor besprekingen met het kabinet 

van Oost-Indonesië. Het kabinet van de R.I.S. is bijeenge- komen ter bespreking van de situatie in 

Oost-Indonesië. Inmiddels is Donderdag een speciaal vliegtuig van de R.I.S. naar Makassar vertrokken 

om de minister-president van Oost-Indonesië, Diapari, een van de kabinetsleden, overste Mokoginta 

en kapitein Abdul Aziz naar Djakarta te vervoeren. Een woordvoerder van de regering van de R.I.S. 

heeft verklaard, dat Abdul Aziz vogelvrij zal worden verklaard, indien hij geen gevolg geeft aan de 

order om zich te Djakarta te verantwoorden voor de actie. Ook zijn volgelingen zullen, indien zij niet 

naar de barakken terugkeren, buiten de wet worden gesteld, aldus de woordvoerder. Toen Abdul 

Aziz zijn soldaten meedeelde, dat hij naar Djakarta was opgeroepen, volgde een luid geroep: Tida 

Tida (ga niet). Aziz zeide, dat hij de oproep schriftelijk zal beantwoorden. Het regeringsvliegtuig, dat 

speciaal naar Makassar was gezonden, is zonder kapitein Abdul Aziz teruggekeerd. Wel bevonden 

zich aan boord de territoriale commandant van de Apris, overste Mokoginta en de minister van 

Voorlichting, Ratulangi. De laatste verklaarde tegenover de pers, dat alles rustig was in Makassar. De 

commandant van het K.N.I.L., luit. generaal Buurman van Vreeden heeft Woensdagavond in een 

radio redevoering de troepen van het K.N.I.L. ernstig gewaarschuwd, zich niet te mengen „in zuiver 

interne  aangelegenheden der RIS". De troepen aan boord van „Waikelo" zijn Donderdagochtend nog 

niet ontscheept. De correspondent van Aneta te Makassar bericht, dat majoor Worang, de 

commandant van de troepen, die Woensdag te Makassar ontscheept zouden worden, heeft 

medegedeeld, dat hij bericht van Djakarta afwacht, alvorens te beslissen of hij zal ontschepen of naar 

Djakarta terugkeren. Te Makassar is het thans volkomen rustig. De avondklok is van 6 uur ’s avonds 

tot 6 uur 's morgens. Aan de zijde van de Polisie Muiter zijn bij de acties 3 doden gevallen. Aan de 

zijde van Abdul Aziz viel een dode en werden 4 personen gewond. Het Oost-Indonesische kabinet van 

dr. Diapari heeft zijn ontslagaanvrage ingediend, dat echter door de president is af- gewezen. Het 

kabinet vroeg om ontslag, omdat de Indonesische Federale regering te Djakarta zijn waarschuwing, 

dat er moeilijkheden zouden komen, indien federale troepen te Makassar landden, in de wind had 

geslagen. Dr. Hatta, minister-president van de R.1.5., heeft dr. Diapari telefonisch verzekerd, dat er 

geen troepen zullen landen, voordat de toestand opgeklaard is.   

  

Artikel in De Gooi- en Eemlander van 14-04-1950,   

Abdul Aziz was oud S.E.C.'er  

SOEST. — De 26-jarige Kapitein Abdul Aziz, die, op het moment, dat wij dit schreven, thans in 

Djakarta vertoeft, vprmt een nieuw verrassend element in de chaotische toestanden, die in Indonesië 

bestaan. Voor een aantal Soesters is deze jonge kapitein Aziz geen onbekende. Hij heeft namelijk in 

deze gemeente gewoond en was toen ook nog enige tijd lid van de voetbalvereniging S.E.C. Het was 

de heer M. A. Monsjou, wonende aan de Bartolottilaan, die, als oud-regeringsambtenaar uit 

Indonesië komende, Abdul Aziz meebracht naar Nederland ,om onderwijs te ontvangen. Hij bezocht 

de Chr. School aan de Driehoeksweg, hoofd de heer Boerema, en bezocht daarna het Lyceum in 

Baarn. Zoals reeds bericht, ontving Aziz gelijktijdig met de eveneens plotseling over de hele wereld 
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bekend geworden kapitein Westerling zijn opleiding tot parachutist, teneinde tegen de Japanners te 

worden ingezet,. Niemand, die de donkere jongen heeft gekend, toen hij nog aan de Bartolottilaan 

verblijf hield en voetbalde S.E.C., zal toen hebben vermoed, dat deze Aziz eens Indonesië in rep en  
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roer zou brengen en dat hij door de één rebellenleider zou worden genoemd en door de ander 

vrijheidsheld van Oost- Indonesië.  

  

Bericht via Facebook 26-05-2017: Robert Kaya: Azis was mijn vaders beste vriend, Max Kaya. Ze hebben samen 

de commando en para opleiding gedaan en waren beide in Makassar waar mijn vader een aantal bendeleden 

heeft gevangen genomen, waaronder Wolter Mongisidi. Later als mijn vader zijn broer in Jakarta bezocht hebben 

ze nog vaak kontakt gehad. Ik heb hem diverse keren ontmoet. Bijzonder aardige man.  

MAX KAYA  

Felice Mostert-Kaya: “My brother was a courier, all on the sly. I was interested in his activities, but never very 

much so. I was working for the council and then they carried out that raid, at Copernicusstraat (distribution office –  
HK). And then the entire group had to go into hiding. And uh… one of them was my brother. But I didn’t know this 

at the time. (…) They had to go into hiding.” Can you tell me who they were? How many were there, where they 

boys, Dutch, Indo? “Yes, Dutch, Dutch, it was a Resistance group. But they had to keep this a secret, of course, 

also to me.”[Contrary to what Mrs Mostert asserted, this commando group that raided the distribution office in The 

Hague on August 24, 1944, possibly consisted entirely of people of Indo or Eurasian origin. Besides her brother 

Max Kaya (Kaya is a Moluccan name), she later mentioned another Indian member, Lex Dekens. Rutger ‘Tutti’  
Webb, the leader killed in Vught on September 5, 1944, was also an Indian man, born in Sumatra – HK]  

Interview by Herman Keppy with Felice Mostert-Kaya for  www.getuigenverhalen.nl  

  

  

  

  

https://www.facebook.com/robert.kaya1?fref=ufi
https://www.facebook.com/robert.kaya1?fref=ufi
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