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Voorwoord 

 

“Met het archiefmateriaal van jouw vader over zijn verblijf in Indonesië moet je toch 

wat doen” verzuchtte mijn vrouw, al lezende in het boek Revolusi van David van 

Reybrouck (2020). “Waarom zou ik dat doen” was mijn antwoord. “Er is al zoveel 

gepubliceerd over de koloniale tijd van Nederland in Indonesië. Een egodocument 

van mijn vader draagt hier verder niet aan bij”. 

Wel zou je kunnen beargumenteren dat er weinig egodocumenten zijn 

verschenen die de naweeën van de koloniale tijd in Indonesië vanuit een persoonlijke 

belevening gedurende de periode 1948-1951 in een dagboek vastleggen. Als 

bijkomend argument zou je kunnen aanvoeren dat het verblijf van mijn vader als 

hoogleraar aan de TH Bandung een onuitwisbare indruk heeft gemaakt, niet alleen 

op mij, maar ook op mijn broers en zussen.  

Buiten spelen in mijn eigen wereldje, vaak op blote voeten, in de alang alang 

naast het huis waar slangen zitten, kikkers in mijn broekzak stoppen, kikkervisjes 

vangen in de sawah, nauwelijks naar de lagere school gaan, spelen met Atep, het 

zoontje van Koki Ellok (kok) en Djongos Bangi (bediende) als speelkameraadje, de 

geur opsnuiven van de tropische lucht en van kretek, te veel om op te noemen. 

Of een digitalisering en verspreiding van het dagboek van mijn vader bijdraagt 

aan een verder begrip van de dekolonisatie of dat het eerder bijdraagt aan de 

familiehistorie zelf, kan ik niet beoordelen. Dat laat ik verder in het midden bij mijn 

besluit om dit project uit te voeren aan de hand van het Indonesisch materiaal uit 

het familiearchief, aangevuld met fotomateriaal dat ik onlangs verzameld heb uit de 

fotoalbums van mijn ouders, broers en zussen. 

Het is geen toeval dat ik, naast mijn reguliere werkzaamheden aan de Faculteit 

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, door het College van Bestuur 

werd belast met de halfjaarlijkse studievoortgangsrapportage aan de Indonesische 

autoriteiten over de Indonesische TUD beursstudenten gedurende 1983-1998. Meer 

dan 300 Indonesische studenten zijn in dat tijdsbestek als ingenieur afgestudeerd en 

hebben belangrijke posities ingenomen in het universitaire onderwijs en in de 

industrie in Indonesië. Je zou kunnen zeggen dat ik in de voetsporen van mijn vader 

ben getreden en zijn missiegedachte op mijn manier heb voortgezet. 

Het zou kunnen zijn dat met al deze persoonlijke toevoegingen er eerder sprake 

is van een nieuw egodocument. Dat is dan maar zo. Voor zover anderen er genoegen 

aan beleven, is dat meegenomen. 

 

Bronnen uit het familiearchief: 

- Dagboek “Indonesia” van Jan F. Reith over de periode van midden 1948 tot 

midden 1951; 

- Levensbeschrijving van J.F. Reith “Uit het leven van een zondagskind” (1980) 

met een aantal bijgevoegde documenten; 

- Fotoalbums van de gezinsleden; 

- Archiefstukken uit de nalatenschap van Jan F. Reith; 

- Bandungfilm zwart-wit (normaal 8 mm) 1948-1951, gedigitaliseerd. 
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Opmerkingen vooraf: 

1. Zijn dagboek “Indonesia” is samengesteld uit doorslagen van getypte en 

handgeschreven bladzijden. Deze doorslagen lijkt hij bewaard te hebben uit een 

correspondentie gedurende zijn Indonesische periode. Vermoedelijk heeft hij uit 

het eerder getypt document gedeelten daarvan op verschillende plaatsen in zijn 

levensbeschrijving “Uit het leven van een zondagskind” (1980, 48 bladzijden, 36 

bijlagen) ingevoegd. Voor de volledigheid zijn deze fragmenten aan dit dagboek 

naderhand ter completering toegevoegd. 

2. Op sommige plaatsen heeft hij de getypte tekst handmatig doorgestreept. 

Aangezien deze geschrapte fragmenten soms zijn politieke opvattingen over het 

gebeuren in Nederlands-Indië weergeven, lijkt het erop dat hij zich bij nader 

inzien heeft willen beperken tot een feitelijk relaas. Deze tekstdelen zijn juist 

interessant en daarom cursief opgenomen in deze weergave van het dagboek. 

 

Gezinsleden in het dagboek 

Twee gezinsfoto’s, een voorafgaand aan het vertrek naar Bandung in 1948 en een bij 

terugkomst vanuit Bandung in 1951, zijn op de volgende bladzijde opgenomen om 

de gezichten en namen van de gezinsleden in het dagboek te introduceren. 

Jo Douwes, redactielid van uitgeverij De Spaarnestad, kwam het gezin aan boord 

van de Willem Ruys ophalen samen met de bekende fotograaf van De Spaarnestad, 

W.L. Stuifbergen, die een serie professionele foto’s heeft gemaakt van de aankomst 

in Rotterdam. Jo Douwes is een oom van mijn moeder Tine Reith-Poelmann, toen 

werkzaam bij De Spaarnestad. Hij is arrangeur van haar huwelijk met Jan F. Reith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard A. Reith 

Berkel en Rodenrijs 

30 september 2021 
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Gezinsfoto Reith 1946: Van links naar rechts:  

Tom (1935), Monica (1936), Liesbeth (1941), moeder Tine Reith-Poelmann (1911),  

Bernard (1943), Bruno (1938), Maarten (december 1946) nog niet op de foto. 

 

 
 

Gezinsfoto aan dek van de Willem Ruys na aankomst bij Rotterdamsche Lloyd op 12 juli 1951. 

Van links naar rechts: Achterste rij: Monica, Tom, moeder Tine Reith-Poelmann, Jo Douwes, vader Jan 

F.G. Reith; Midden: Liesbeth, Maarten; Voor: Bernard, Bruno. 
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“Wie verre reizen doet, moet veel verhalen” 

Ziehier dan notities over onze reis naar Indonesië van midden 1948 tot midden 1951. 

 

30 mei 1948 

Ik ben op weg naar Southampton met de Willem Ruys. Ik deel mijn hut met de 

assistent-resident Mr. Smit en met Maagdenburg, administrateur bij de Banka Tin 

met 20 Indische jaren. Ik voel me na al hun verhalen over Indonesië als een echte 

totok. 

Ik maakte kennis o.a. met de hoogleraar in de gerechtelijke geneeskunde te 

Batavia: Müller, en met de architect Van Buurhoven Jaspers. Beiden wilden gaarne 

mededelen dat zij hoog in de loge waren. 

De boot vervoert 800 passagiers en 500 man personeel. De Willem Ruys vaart 

ca. 22 mijl/uur of beter: 500-520 mijl per dag. 

In Southampton stappen veel Engelsen op met bestemming Singapore. 

 

31 mei 1948  

Golf van Biskaje, zondagavond. Men begon alle stoelen vast te sjorren en de 

passagiers veelbetekenend toe te lachen. Maandagmorgen slingerde de Willem Ruys 

nogal (hoewel de zee niet zo woelig was) en ik zeeziek in bed. ’s Avonds genezen. 

Ik eet aan een tafel met scheepsarts Obbink, collega Müller, mevrouw 

Compagne, mevrouw Van de Eem, mevrouw Bijlmer. 

 

1 juni 1948 

We passeren kaap Vincent op 300 meter afstand, een hoge rots met vuurtoren en 

enige grote gebouwen. De zee is diepblauw en de zon schijnt heerlijk. 

 

2 juni 1948 

We passeren LA Linea, Gibraltar. Ceuta ‘s nachts om 9 uur vertoonde zich door 

verlichte gebouwen en vuurtorens. 

Mijn twee hutgenoten praten honderd uit over hun ervaringen in de Japanse 

kampen. Zij lachen een beetje om de Nederlanders, die daartegenover willen zetten 

de hongerwinter en het gestolen koper en radio’s. De slachting in de Japanse 

kampen was dramatisch. Müller woog 38 kg toen hij eruit kwam. Hij kon zijn been 

van enkel tot knie halen door gesloten duim en wijsvinger. 

De boot is vol met Nederlanders die weer naar Indonesië teruggaan, fikse 

mannen en vrouwen die hun wereldje kennen en waarmee het goed praten is. De 

hofmeesters en kleine donkerbruine Madureesjes zwemmen om je heen om je op je 

wenken te bedienen. De Madurezen lopen in kokette witte uniformen, met een 

hoofddoek met uitstekende vlerk. 

Vanmorgen mis gehoord in de bibliotheek. De gemeenschap der gelovigen 

bestond uit 6 nonnen, 1 kapucijner, 4 joffers en twee mensen. 
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5 juni 1948 

Aankomst Port Said 

 

6 juni 1948 

Zondagmorgen 11 uur. Ik heb mij voor het eerst in een wit pak gestoken. Want we 

varen door de Bittermeren, een onderdeel van het Suezkanaal. In Port Said mochten 

we gisteren helaas niet van de boot af omdat de Egyptische regering bang is voor 

spionage. Wat een verschil met vóór de oorlog, toen bezocht men met deze reizen 

Genua, Colombo, Sabang, reed op kamelen naar Caïen bezocht men de Kashba van 

Algiers. 

In Port Said vaart men vlak langs de Oosterse straten en hoofdgebouwen en ziet 

men de overzetplaats van de karavanen. Onze boot werd omsingeld door tientallen 

bootjes met kooplui in leerwaren en Turkish Delight en met dubbeltjes-duikers. De 

goochelaar die aan boord kwam deed knappe dingen met speelkaarten en met 

kuikentjes, het beroemde “kiele kiele kippetje weg”. 

Des nachts om 2 uur voeren we het Suezkanaal in (eenrichtingverkeer). Om half 

vier opgestaan, zag ik het dag worden en aanschouwde ik links de woestijn versierd 

met enkele kamelen en rechts bomen, groene velden, dankzij de bevloeiingskanalen. 

Palmen, bougainvilles, kameelstations, loofbomen, paleis en jacht van de 

onderkoning van Egypte te Ismaïlia. 

In de Bittermeren passeerden we de Oranje, op thuisreis. Veel enthousiasme. 

Veel tankboten met olie uit Perzië. We passeren de berg Sinaï. Aan de overzijde een 

spoortrein met tanks, kampen vol Duitse en Engelse soldaten. Om 2 uur in Suez, 

zuidelijk einde van het kanaal. 

 

7 juni 1948 

Rode zee. Tropische hitte en vochtig. Ieder glimt, drijft en plakt. 

 

8 juni 1948 

 Vanavond passeren we kaap Guardafui en dan begint de grote sprong over de 

Indische oceaan. De NNW-moesson is ingezet met windkracht 7, dus de bekende 

lange deining daar is ingetreden. 

Gezwommen in Rode Zee water van 30o C en heet gedoucht. Na enkele minuten 

glimt men weer. We passeerden Aden. 

We passeren velden met rode en bruine wieren (of plankton?) en zien scholen 

vliegende vissen en bruinvissen. 

 

9 juni 1948 

Het schip heeft de wind recht achter, “vaart de wind dood” en er is maar één 

gesprek en één gemeenschappelijk zwijgen: over de warmte. 

De zee is versierd met een aantal kale eilandjes, hier en daar met glinsterend 

zout bedekt, genaamd: de 12 apostelen. 
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Donderdag 10 juni 1948 

Indische oceaan. Windkracht 8. Een dagje zeeziekte. Naar dek. Toast en thee. Weg 

toast. Naar bed. Naar dek enz. enz. 

 

Zaterdag 12 juni 1948 

We passeren de Malediven, opbergplaats van Brits-Indische misdadigers. 

 

Zondag 13 juni 1948 

Borrel bij de kapitein. Middagslaap. Geweldige moessonbui. Avond opklaring en een 

prachtige zonsondergang, met groenachtige maan in een wolkenveld. 

De wijsheid der Indischgasten culmineert in de stelling dat alles in Indië beheerst 

wordt door de 3 C’s: connectie, corruptie, centen. Vanavond is ook de 4e onthuld: 

charme. 

Vannacht om 2 uur passeren we Sabang. 

Tot algemene verslagenheid wordt medegedeeld dat we Singapore niet zullen 

aandoen wegens kinderverlamming aldaar. 

Ik deed nog de volgende wijsheid op: 

KPM =  komt pas morgen 

RAPWI = reeds alle particuliere wagens ingepikt 

  of: relieves all pretty women immediately 

KNILM = kalou naik ini lantas matti (wie erin klimt, is een kind des doods) 

 

16 juni 1948 

We liggen in Singapore aan de wal maar mogen er niet af. De Engelsen zijn van 

boord; zij waren impopulair wegens hun gedrag in Indonesië. 

 

 
17 juni 1948 

We naderen Priok. Eenieder zegt dat het werken in Indonesië een grote bekoring 

heeft. Toch blijft de onzekerheid precies zoals toen ik wegging. Zal ik na 1 jaar alléén 
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werken weer terugkeren of zal ik voor 3 jaar tekenen en dat dan het hele gezin 

overkomt? We betalen de vast wel mooie ervaringen in Indonesië met het verlies van 

ons huis, duizenden Ned. Guldens salaris en risico voor onze gezondheid. Een 

moeilijke keus. 

 

19 juni 1948 

In Priok werd ik afgehaald door de Secretaris van de Universiteit die mij naar 

Djakarta reed en overdroeg aan Prof. K. Posthumus, die mij door vele bureaus 

insluisde. Wat een ambtenarij! Mijn hotel heet Hotel des Indes. Het is meer een 

groot dorp van lage gebouwen; elke kamer heeft een voorgalerij. Ik slaap voor het 

eerst onder een klamboe. Na twee dagen ben ik per trein doorgereisd naar Bandung, 

een prachtige rit door het bergland over talrijke bruggen en ravijnen, langs 

rijsvelden, rubberplantages en overal dorpjes met bananenbomen, kokospalmen etc. 

Bandung is een stad met op papier 400.000 inwoners, waaronder 13.000 

Nederlandse soldaten. Men zegt dat er nog meer niet-geregistreerde Javanen in de 

dorpen van Bandung wonen en dat Bandung eerder een miljoen inwoners heeft. 

Maar ’t is toch de meest Europese stad van het Oosten. 

De winkelstraten van het Centrum vertonen gewone zaken, maar ook de gekste 

Chinese winkeltjes en veel Soedanese straathandelaren. 

Ik ben gehuisvest in een huis waar 13 man van de Universiteit wonen à f 205,- 

per maand. 

Het werk ligt hier voor het opscheppen, het lijkt me heerlijk principiële zaken hier 

op te bouwen. 

 

4 juli 1948 

Ik heb mijn fiets nog niet en ga weinig uit huis, de afstanden zijn te groot. Vroeger 

had iedere Nederlander hier een auto, nu alleen de rijkaards en sommige gelukkige 

ambtenaren. Het laboratorium voor analytische scheikunde, op het terrein van de 

T.H., ligt 5 minuten lopen van mijn huis af. De kapel van het Carolus Borromeus 

Ziekenhuis ligt nog dichterbij. De enige mis is daar om 6 uur, dit is een half uur voor 

zonsopgang volgens de Midden-Javaanse tijd. De klok wijst hier 7 uur verder dan in 

Nederland. 

Ik werk officieel van 7 tot 1, in werkelijkheid van 8-1.45 want dat opstaan in het 

donker valt niet mee. Na de maaltijd wordt geslapen (3-4) en gebaad (“gemandiet”) 

en dan begint een nieuwe dag. 

Het klimaat is verrukkelijk. Altijd een fris koeltje van de bergen, maar de zon is in 

de middag wel brandend. Je loopt altijd in overhemd zonder das. De das komt erbij 

bij wat plechtige gelegenheden. 

Mijn hernia-rug is ongeveer als in Nederland, zodat ik na 3 uur lopen vrij moe 

ben. 
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15 augustus 1948 

Met een grote groep van 40 personen in 3 vrachtauto’s bezochten we de Tangkuban 

Perahu, een vulkaan die je in Bandung over het ravijn kijkend in de verte ziet liggen 

in de vorm van een omgekeerde prauw. Eerst reden we over een gewone autoweg, 

tenslotte over een nauw pad door een bos van varens, kaneelbomen, boomvarens, 

veel erg hoge bomen en tenslotte kwamen op de open top, vanwaar we de krater 

konden zien. Driehonderd meter beneden ons was een grijze vlakke steenmassa, en 

uit de bodem stegen op vele plaatsen rookwolken en zwaveldampen op uit scheuren 

in de bodem. We zijn naar beneden geklauterd tot op 1 meter afstand van de lawaai 

makende rookstralen (solfataren) maar al gauw was het zo dichtbij zo te heet en te 

benauwd. Toen weer langs een andere helling omhoog naar een “stikvallei”; wie er 

op de bodem staat, verstikt. Er was nog een andere krater met hete modder.  

’s Avonds zijn hier de prachtigste rode wolkenluchten en dan gaan de 

tegenoverliggende bergtoppen ook rood opgloeien. 

 

25 september 1948 

Op 14 september zijn de colleges begonnen en is het laboratorium gaan draaien. Alle 

70 plaatsen zijn uitgedeeld en 4 nakomers kregen een gewone keukentafel bij een 

raam. De helft van mijn studenten zijn Chinezen, een kwart Javanen en een kwart 

Nederlanders met zuiver of gemengd bloed. De Javanen zijn mij sympathieker dan 

de meeste Chinezen. Ik heb west-Javanen (= Soendanezen) en ook uit midden-Java, 

dus uit de Republiek. Verschillende van adel bv. Raden Soekarjono, Raden Bambang 

Abimanjoe, mejuffrouw Raden Roesnia Prawira ’atmatja. 

 

1 oktober 1948 

Ik zal nu een en ander schrijven over de academische wereld in Indonesië (eindnoot 1). 

Het aantal Indonesische academici wordt op ruim 700 geschat, hiervan zijn 400 à 

500 Chinese academici, een onevenredig groot aantal als wij bedenken dat er twee 

miljoen Chinezen zijn tegen 68 miljoen Indonesiërs. 

Ik stel voorop dat de Universiteit van Indonesië heel iets anders is dan de 

Indonesische Universiteit. De eerste is de Nederlandse Universiteit met zijn zeven 

Faculteiten, verspreid over Batavia, Bandung, Buitenzorg en Makassar, de ander is de 

Republikeinse. Beide Universiteiten hebben hun eigen moeilijkheden. De Nederlandse 

Universiteit telt op het ogenblik 600 studenten, waarvan 417 Chinezen, 137 

Nederlanders en 60 Indonesiërs. Dat slechts 10% van de studenten uit Indonesiërs 

bestaat is het gevolg van de politieke moeilijkheden. Onder deze 60 zijn nagenoeg 

geen principiële republikeinen. 

De Indonesische Universiteit (Djokjakarta) telt slechts enkele honderden 

studenten, doch lijdt aan gebrek aan docenten zodat het gevleugelde woord van een 

Nederlands hoogleraar wel zin heeft: wij hebben de hoogleraren, maar zij hebben de 

studenten. (Doorgestreept) Hier is een vraagstuk aan de orde dat reeds over enkele 

jaren verreikende consequenties zal doen voelen. Zal de toch al dunne bovenlaag 
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van academici in Indonesië -bij de ondertekening van de overeenkomst van 

Linggadjati schatte men het aantal academici in de republiek op zevenhonderd- op 

korte termijn worden overheerst door dezelfde bevolkingsgroep van “vreemde 

Oosterlingen”, die bijvoorbeeld op handelsgebied al zo’n onevenredig belangrijke 

plaats inneemt? 

De Faculteit der Geneeskunde aan de U.v.I. telt 222 Chinese tegen dertig 

Nederlandse en slechts vijftien Indonesische studenten. Chinese studenten zijn 

zelden dienaren der wetenschap. Zij studeren voor een maatschappelijke positie, zij 

willen arts worden of advocaat. Op deze wijze is het moeilijk ooit tot het 

“wetenschappelijk klimaat” te komen dat Indonesië juist zo hard nodig heeft.  

Prof. Dr. C.D. de Langen is de voornaamste promotor van de nieuwe 

universiteits-plannen geweest. Kort voor de oorlog (febr. 1942) werden de toen 

bestaande Hoge Scholen in één universiteit als faculteiten ondergebracht. In februari 

1946 herleefde deze Nederlandse universiteit, doch zonder de Indonesische 

hoogleraren die in Djokja of Klaten onderdak hadden gevonden. Prof. De Langen 

werd de eerste president der universiteit. Daar de Indonesische studenten niet aan 

de Universiteit van Indonesië wilden studeren, gingen zij college lopen bij verspreid 

wonende Indonesische professoren te Batavia aan huis. Collegegeld werd en wordt 

veelal in natura voldaan. Kort na de ondertekening van Linggadjati hebben 

verschillende republikeinse studenten een “Malino-beurs” voor studie in Nederland 

aangegrepen, anderen hebben kans gezien in het buitenland te gaan studeren. 

(Doorgestreept) Men ziet dat het wachten is op politici. Dan pas kan de U.v.I. 

dienstdoen voor de studie der Indonesiërs. De staf van 52 professoren en de vele 

andere medewerkers waarborgen hun studiemogelijkheid die voor geen andere 

Universiteit van Z.O. Azië heeft onder te doen.  

 

16 november 1948 

Tine en zes kinderen zijn gelukkig aangekomen na een zware reis (eindnoot 2).  

Maarten was ziek (nierontsteking met bloedingen) en moest voortdurend op schoot 

liggen of op 2 stoelen liggen in het vliegtuig. De reis duurde 8 dagen en het telkens 

uitladen en uitpakken van de koffers in het hotel bij de luchthaven, inclusief 

douanecontrole, medische attesten-controle, autobus in en uit. Stel je voor: Tine 

Maarten dragend, vier grootste kinderen elk twee reistassen slepend, dan Bernardje, 

wat een optocht! 

Het vliegtuig bevatte alleen vrouwen en kinderen, op weg naar hun mannen. Een 

gezin met 6 kinderen was het record. 

Maandagmorgen zou het vliegtuig vertrekken uit Schiphol, maar het werd 

wegens pech des nachts. Iedereen was luchtziek, dus het begon slecht. 

Dinsdagmorgen in Rome, ¾ uur rust voor ontbijt en toen door naar Cairo. Hotel in 

Cairo. Woensdag naar Basra, 1 uur rust, verder tot ’s avonds 11 uur in Karachi. 

Hotel. Donderdag naar Calcutta. Na aankomst per bus door de vieze, bouwvallige, 

van mensen en dieren overvolle stad naar het hotel. Langs de weg open stallen voor 
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mens en dier. Auto’s, bussen, vuile trams raasden dooreen. Het hotel was 

onbeschrijflijk vies. Nog in de duisternis werd de volgende morgen de terugtocht 

naar het vliegveld begonnen, langs slapende mensen op stoepen; enkele malen 

moest gestopt worden voor horden flanbouwen-zwaaiende inlanders. Vrijdag naar 

Bangkok, zeer-heet, en naar Singapore. Het hotel, met klamboes. Zaterdag 11 uur 

aankomst Batavia. Om 6 uur doorgevlogen naar Bandung. 

Ontvangst op vliegveld Bandung door vele stafleden van de Universiteit met 

vrouwen. Bloemen. Huis Dagoweg 66: personeel keurig uitgedost op de stoep voor 

het huis. Alle kamers met bloemen, taart en vruchten. Het is een paleis, zo ruim en 

groot. In de garage wonen nog 2 mannen en een paar kamers zijn verhuurd aan de 

familie Scheffer tot 1 januari. 

Maarten moest direct in het ziekenhuis worden opgenomen, hij moet streng dieet 

en rust houden. Hij was zo slap en mager dat hij meteen omviel als je hem 

neerzette. 

 

15 december 1948 

Onze djongos Bangi, kokkie Ellok en twee meisjes zorgen prima voor de familie; zij 

koken, wassen, strijken, dweilen enz. voortreffelijk. Maarten is op 10 december uit 

het ziekenhuis ontslagen, de urine was vrij van bloed. Hij wordt elke dag levendiger 

en zijn eetlust is best. 

Het is nu volop regentijd, dus het regent ’s middags of ’s avonds enige uren, 

maar dan ook een dichte regensluier die met donderend geraas neerstort, soms met 

onweer erbij. 

De dieven en Rampokkers vertonen zich naarstig op het platteland, nog niet in 

Bandung dat een militair centrum met duizenden soldaten is. Autotochten in de 

omgeving durven we echter niet meer aan. 

Ik heb het erg druk met colleges, practica, en organisatorisch werk als voorzitter 

van de chemische afdeling. K. Posthumus is decaan van de hele faculteit. We hebben 

nu ook een theologische club gesticht, de negen leden zijn staf van de faculteit en 

pater Jacobs heeft de leiding. 

Tom is op het Christelijk Lyceum, 2e klas, vlak tegenover ons huis. Ze werken er 

hard en Tom moet veel inhalen. 

Monica en Liesbeth zijn op school bij de Ursulinen en moeten om 7 uur al in de 

autobus zitten. Bruno is bij de Broeders van Oudenbosch, een lagere school op een 

kwartier lopen afstand. 
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Koki-Ellok(kok), vrouw van Djongos-Bangi 

 

 
Onze bediende Bangi met vader Jan Reith 

 
Huishoudhulp Thiem met vader Jan Reith 

 
Atep met Ellok en vader Jan Reith 
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11 januari 1949 

Er is weer eens “politionele actie” van ons leger tegen de Indonesiërs. Maar in 

Bandung merken we slechts wat meer militaire beweging en patrouilles. De rijst, dus 

het hele leven, wordt maar steeds duurder. De Indonesische studenten staakten 

eerst, maar in de Kerstvakantie krabbelden ze terug, hebben zelfs in een keurige 

Nederlandse brief een gelukkig Kerstfeest en nieuwjaar aan de faculteit toegewenst. 

 

4 februari 1949 

Het leven in Bandung is moeilijk te beschrijven. Het is ook weer heel anders dan het 

platteland, of de kampong, op de plantage. Het klimaat is hier ook niet zo volop 

tropisch als in het laagland. 

Maarten wandelt het gehele huis door en verzamelt en verstopt de sleutels. 

De twee grote laadkisten met 8 m3 bezittingen kwamen iets na Kerstmis 

hierbinnen, alles gaaf. 

De kinderen missen erg hun vrindjes in Europa; ik geloof dat ze best terug 

willen, behalve Tom. 

We hebben hier allen schurft gehad, lang niet leuk. Vermoedelijk geïnfecteerd 

door een bediende van de andere familie in ons huis (Schaeffer), die nu weg is, of 

nog van de vliegtocht. We hebben allen 2 dagen rondgelopen in pyjama, ingesmeerd 

van top tot teen, veel gekaart en gekke maaltijden gegeten. Tot slot een enorme 

was op het grasveld achter ons huis.  

Men heeft mij getorpedeerd tot voorzitter van de Katholieke Wetenschappelijke 

Vereniging. Het was een dood kindje met een lam handje. Ik hoop er wat leven in te 

brengen. 

De politiek stemt somber. Algemeen verwacht men dat Nederland het schone 

Indonesië zal moeten loslaten en dat we binnenkort teruggaan.  

 

18 maart 1949 

De faculteit groeit. Ik kwam als 7e hoogleraar en nu zijn we aan 16. Daarnaast vele 

lectoren en stafleden. 

De politiek is even onrustig en onbetrouwbaar als mijn darmkanaal de laatste 

weken. Om Bandung is het onveilig, maar enkele hoofdwegen kan men berijden. 

Het werk aan de Universiteit vordert prachtig. Er wordt iets groots verricht. 

Maarten blijft een teer dun ventje en Bernard groeit te hard, is dus ook lang en 

smal. 

 

24 april 1949 

Fons Reith zit in Sumatra, diep in de rimboe. Zijn post wordt uit een vliegtuig 

afgegooid. 

Alle kinderen hebben goede rapporten, behalve Bruno die te ongedurig is om uit 

zichzelf te studeren en komt onder leiding te werken. 
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Heden viering van het eenjarig bestaan van de nieuwe staat West Java, de 

Pasoendan. Er stonden bij de receptie 6 staatshoofden op een rijtje, onder anderen 

die uit Oost-Java, en Dr. Mansoer van Sumatra. Hun dames in fraaie inlandse kledij 

en niet zonder juwelen. Het volkslied “Indonesia Raya” werd vurig gezongen en we 

moesten vele toespraken in het Hoog-Maleis slikken. Vóór het gebouw een enorm 

veld vol met auto’s. 

De regentijd loopt ten einde. Ik vond het niet zo kwaad, wat koeler, en de 

morgens tot 1 uur altijd zonnig. 

 

28 mei 1949 

De kinderen zien er nogal witjes uit. Ze kunnen ’s middags niet rustig in bed blijven 

en we vinden dit broodnodig. 

 

11 juni 1949 

Mijn verjaardag op Pinksterzondag 5 juni is “cum magna pompa” gevierd. Op de 

vigilie kwam Jaap Ruys al kaas en jenever aanbieden. Jaap is soldaat, afkomstig uit 

Woerden, vriend van Jos Serrarens die hier elke avond komt studeren. 

Monica is geslaagd voor het toelatingsexamen Lyceum met opstel 6, taal 9 en 

rekenen 9. Tom gaat over naar 3e Gym.  

Ik heb er even een baantje bij: secretaris-penningmeester van de Nederlandse 

Chemische Vereniging in Indonesië. 

Maarten, melkblank van huid, spreekt een mengsel van Maleis en Nederlands. Hij 

is in-teer en heeft het telkens aan de ingewanden, overigens een frequente kwaal 

hier. 

 

17 augustus 1949 

Pladjoe bij Palembang. s’ Morgens zeven. Ik zit hier met de morgenkoffie op het 

platje. Zo ben ik dan eindelijk op vakantie na een druk jaar. De Bataafse Petroleum 

Mij heeft 10 hoogleraren uitgenodigd haar bedrijf op Sumatra te bezoeken en ik 

behoor ook tot de gelukkigen. We vlogen van Bandung naar Djakarta en vandaar 

over de “Duizend eilanden” naar Palembang. De duizend eilanden lagen in een 

blauwe zee, omringd door gele en rode kringen (zandkoraal) en groen van de 

begroeiing; ongelooflijk mooi. Van het vliegveld per auto naar de Moesi-rivier en per 

bootje naar de overzij, de fabriek van Pladjoe. Het bedrijf heeft een eigen dorp voor 

de ruim 100 employés, met sociëteit, hotel en ziekenhuis. Het hotel was vorstelijk 

ingericht, samen met Arens hadden we slaapkamer, zitkamer, badkamer, veranda, 

radio, frigidaire met bier en whisky. Elke dag plaatst een onbekende hand een blik 

sigaretten op tafel. 

De installaties voor de raffinage van de ruwe aardolie tot benzine, petroleum, 

dieselolie en smeerolie zijn indrukwekkend. 

De boorterreinen, midden in de Sumatraanse bossen, bezochten we ook. De 

boringen zijn 1000 meter en dieper. 
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Met 1 september begint het nieuwe studiejaar, daar zal ik zo uitgerust aan 

kunnen beginnen. 

 

15 september 1949 

Pladjoe heeft geen onverdeeld schone herinneringen nagelaten. Na 2 dagen kreeg ik 

een angina en keel-abces. Met penicilline werd ik op de been geholpen, na een paar 

dagen ziekenhuis werd ik alleen per vliegtuig teruggezonden. 

Bandung heeft elektriciteitloze en waterloze uren, wegens de droogte. 

 

4 oktober 1949 

Alweer oktober! In dit eeuwig groene land zeggen de maanden minder. Het 

studiejaar van de universiteit geeft echter wel enige lijn. Het studiejaar is volop 

begonnen, veel colleges en practica doe ik weer anders dan vorig jaar. 

Ik rijd in een Chevrolet-auto maar ben verder zo arm als een werkman in 

Nederland. Het grootste deel van mijn salaris gaat weg aan eten en drinken. 

We hebben een meisje in huis genomen, Joyce Tydeman (eindnoot 3), ca 9 jaar 

oud, een aardig speelvriendinnetje voor Liesbeth. Bernard is naar de kleuterschool. 

Liesbeth heeft bloedarmoede. 
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UIT HET FOTO ARCHIEF 

 

De foto’s uit het archief zijn zo min mogelijk verdeeld over de tekst van het dagboek  

maar hieronder bij elkaar gezet. 

 

 

Dagoweg 66 voorzijde 

 

Dagoweg 66 voorzijde 

 

Jan Reith leest de krant bij voordeur dagoweg 66 

 

Dagoweg 66. Zijkant met Alang Alang 
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Uit 8 mm Bandungfilm 1948-1951: Links Liesbeth, rechts Joyce Tydeman 

 

 
Joyce en Thiem wassen mais. Fragment uit Bandung film 1948-1951 

 

 
Joce en Liesbeth aan Dagoweg 66 met op achtergrond het Christelijk Lyceum 
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In voortuin Dagoweg 66. 

Van L naar R: Han Prins, Jan Reith, Jaap Ruys 

 

 

 
Op bordes voor huis Dagoweg 66.  

Van L naar R: Jaap Ruys, Jan Reith, Bernard, vriendje Atep, Monica 
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Jan Reith 

 

 
 

Moeder Tine met jongste Maarten 

 
Bruno 

 

 
Monica en Bernard 

 

 
Monica met konijntje op achtererf 
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Liesbeth met konijntje 

 

 
Bernard 

 

 
Maarten 

 

 
Van L naar R: Monica, Tom & Liesbeth, Bruno & Maarten, Bernard, vader Jan 

 

 
L naar R: Bovenaan: Bruno, moeder, Tom, vader, Monica 

Onderaan: Bernard, Maarten, Liesbeth 

 

 
 

Tom en Monica 
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Van L naar R: Liesbeth, Monica 

 
Van L naar R: Bernard, Liesbeth, Monica, vader 

 

 
Van L naar R: Tom, Monica, Vader Jan & Liesbeth, 

Bruno & Maarten, Bernard 

 

 
Van L naar R: Monica, Tom, Liesbeth, 

Bruno & Maarten, Vader Jan & Bernard 

 

 

 
Bandung 1951: Eddy-Hansen, bewoner garage 

 
Vader Jan Reith op campus TH Bandung 
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Gezin in eetkamer: van L naar R 

Maarten, Tom, vader Jan, Bernard 

 

 
 

Gezin: van L naar R 

Achterste rij: Bruno, vader Jan, Monica Tom. 

Voorste rij: Maarten, Bernard, Liesbeth 

 

 

 
 

Klassefoto Christelijk lyceum met Bruno en Monica, klas 1, jaar 1950 
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Van L naar R: 

Staand: Bruno, Liesbeth; Zittend: Tom & Bernard 

 

 
Dagoweg_tegenover nr 66; huis Bosma_links van Christ. Lyceum 

 

 
Bruno: zeepkistenrace in Bandung 
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23 november 1949 

Vanavond krijg ik 6 soldaten op bezoek. Er is een Beljaars bij uit Maarssen, een 

Vroom uit Amsterdam, Grapperhaus uit Amsterdam en Jaap Ruys uit Woerden. Heel 

genoeglijk.  

Niemand heeft inzicht, hoe we na de soevereiniteitsoverdracht zullen werken, 

maar de positie van de Universiteit is wel sterk. 

We maakte per jeep een prachtige tocht naar de Maribaja watervallen en 

beklommen de bergtop. 

 

Zondag 18 december 1949 

Naar de dierentuin geweest met de kinderschaar. We zagen een paar kanjers van 

koningstijgers en prachtige vogels. Ik zie hier niet veel bijzondere dieren in het wild. 

De Pasoendan is al sterk gecultiveerd en dicht bewoond. Vorige week zag ik een 

bedelaar met een geweldige slang om de hals, men zei een gifslang. 

Nu om half twaalf zit ik uit te puffen op onze veranda, de zon brandt flink. Ik zie 

het zondagse drukke gerij van auto’s en rijtuigjes (delemans) en bedjah’s. 

Er is hier weinig persoonlijk gevaar. Er zijn nog Nederlandse soldaten en de 

militairen van de “Siliwanghi”-divisie zijn ook heel disciplinair. 

Op 27 en 28 december zijn de feesten van de overdracht. Ons is gevraagd de 

RIS vlag uit te steken en rustig thuis te blijven. 

Aanstaande 20 december komen weer onze soldaatjes: Grapperhaus, Vroom, 

Beljaars, Van Nispen tot Sevenaer, Blonden, Jaap Ruys, Hibbeln, Ceveke, Van Hoek. 

 

3 januari 1950 

Liesbeth ziet er allang pips uit en mag niet naar school. Wat haar scheelt, weet de 

Esculaap nog niet. 

Er is tijdens en na de overdrachtsfeesten niets bijzonders gebeurd. Het enige 

bijzondere is dat ik als Nederlands ambtenaar ging slapen en als Indonesisch 

ambtenaar op 27 december opstond  

 

7 februari 1950 

Tine werd 15 januari van de galblaas verlost en was na 16 dagen alweer thuis.  

Mijn laboratorium is zowat voltooid. Ik vind het fraaier dan menig Nederlands 

lab. 

De hellingen bij Bandung zijn een echt groentegebied. Men kweekt aardappelen, 

prinsessenboontjes, peultjes, worteltjes, koolsoorten en tomaten het hele jaar door. 

 

14 februari 1950 

Onze huisarts Lenglet, militair arts, mag terug naar Nederland. Hij kwam vandaag 

afscheid nemen. Donderdag stapt hij op het vliegtuig en zaterdagavond zal hij in 

Waalwijk thuis zitten. 
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Ik ben zelf als steeds wansmakelijk gezond en Tine sterkt goed aan. Tom is even 

groot als zijn moeder. Monica loopt als een dweperige jongedame met oorknoppen. 

Het Lyceum tegenover ons werd verleden week bezet door ruim 700 TNI-

soldaten. Grote schrik in de buurt. Maar ze gedroegen zich goed, vertrokken na een 

week onder achterlating van luis en wandluis. 

Bruno is al een hele knaap, hij duikt keurig van de hoogste, kan alles leren maar 

ziet er geen heil in om zich op school in te spannen. Liesbeth groeit op tot een lief 

meisje, veel kittiger dan de goedmoedige Monica. Bernardje is wat mager, nooit ziek, 

speelt en leeft in de sprookjessfeer. Maarten valt hier op als de bleekgezicht, maar 

langzaamaan wordt hij flinker; lef en praatjes heeft hij genoeg. 

 

7 april 1950 

De huizennood wordt steeds erger. De handelsman Hubert vertrok uit onze garage 

en nu woont er Jaap Ruys. Hij heeft studieverlof, mag buiten zijn kamp eten en 

slapen tot de juli-examens. Hij brengt heerlijk ingeblikt eten mee uit het kamp. 

Tine is van haar operatie niet beter of slechter geworden. Ze is nog steeds gauw 

moe van die warmte. 

Geleidelijk vertrekken de Nederlanders weg en het gaat stil worden om ons 

heen. Ook het personeel van de scholen wordt schraal. De hele Nederlandse 

gemeenschap is al aan het afbrokkelen. Onze soldaten-vrinden zijn over enige 

maanden ook vast weg. De krant staat vol met aanbiedingen van meubilair. 

Mede door de tweede politionele actie en de Westerling-actie worden zelfs 

progressieve Nederlanders niet meer vertrouwd en zijn ook gematigde Indonesiërs 

anti-Nederlands geworden. Zo willen of moeten de Nederlanders eerder weg dan ooit 

iemand kon onderstellen. 

De invoerconsenten zijn met 200% verhoogd, waardoor de importgoederen 3x 

zo duur werden. Alle investeringen in fabrieken zijn daardoor getroffen, maar ook de 

verbruiksgoederen als textiel, ingeblikt eten, boeken, die de Nederlandse 

levensgewoonte bepalen. Melk in blik (voor onze kinderen) is niet meer op de markt. 

 

10 april 1950 

De waarde van de rupiah zakt voortdurend. Gelukkig kunnen we niets uitgeven aan 

toneel, muziek of reizen. Onbereikbaar zijn kleding, restaurants, sigaretten en drank. 

Dit is dus heerlijk eenvoudig en gemakkelijk. Men spreekt hier van het démasqué van 

de Indonesische gulden oftewel rupiah; inderdaad had menigeen niet in de gaten 

hoe geringe waarde deze heeft, misleid als men was door distributiegoederen tegen 

kunstmatig lage prijzen (zijn nu opgehouden). Het economisch leven werkt nu traag, 

men wacht af; de exporteurs verwachten dat de devaluatie ten opzichte van het 

buitenland van 1:3 verder zal dalen tot 1:6 en houden hun goederen vast. 

(Doorgehaald gedeelte): Zij willen ook niet naar het binnenland verkopen tegen de 

slecht aangeschreven rupiah. De importeurs hebben geen kapitaal om tegen 

drievoudige prijs te importeren en zullen ook wel twijfelen of er afzet is tegen de 
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nieuwe drievoudige prijzen. De werknemers zijn bang voor geldbezit en trachten in 

goederen te vluchten die er echter niet zijn. 

En dan is er de tweede klap: de halvering van alle contant geld en 

bankrekeningen. Er was op Oosterse wijze lekkage van de plannen en een dag voor 

de publicatie holden velen naar de belastingkantoren en schuldeisers om zijn geld 

kwijt te raken, of men kocht van alles en nog wat. De angst voor het geld is nu nog 

gebleven, lange rijen staan dagelijks bij de belastingkantoreninning, de 

schoenwinkels zijn leeg, de toko verkoopt margarine alleen na het openen van het 

blik, voor zeep staat men op een kooplijst van de toko, enz. enz. Er zijn vreselijke 

drama’s verbonden aan deze monetaire maatregelen. Kassiertjes, die 25000 gulden 

op een bank als waarborg moesten storten en daarvoor leenden, zien het bedrag 

gehalveerd. Industriëlen zien hun geld gehalveerd en moeten zwaar belasting 

betalen omdat ze driemaal zo rijk zijn geworden, want hun vaste goederen en 

apparatuur zijn immers driemaal meer rupiah’s waard. Particulieren (niet-

ambtenaren), die geld gestort hebben om periodiek of hun familie of kinderen in 

Nederland uit te betalen, zien het bedrag in Nederlandse guldens teruggebracht tot 

1/6. Mensen die jarenlang gespaard hebben voor de overtocht naar Nederland als 

hoogste ideaal, zien dit in rook opgaan, ook hun geld heeft nog 1/6 waarde en ze 

zullen misschien nooit hun beloofde land betreden. 

Geef ik zo een juist beeld van de stemmingen onder de buitenlanders of kies ik 

eenzijdig het slechte nieuws? Ja, er is wel beters te vermelden. De faculteiten in 

Bandung genieten vertrouwen bij de RIS en zullen misschien het laatste instituut zijn 

waar Nederlanders worden gewenst. Niet alle Nederlandse medewerkers zullen 

echter van hun kant plezier hebben in een eenzame positie zonder een Nederlandse 

gemeenschap van enige omvang achter zich. Nu reeds wordt gevreesd voor het 

behoud van concordante scholen met Nederlands als voertaal. De westers radio-

uitzendingen worden met 1 mei aanstaande beknot. De medewerking aan het Hoger 

Onderwijs hier is en blijft aantrekkelijk en interessant voor jonge mensen zonder 

gezinszorgen en wat durf voor avontuur……………………. Nog altijd ligt Bandung in 

een heerlijk klimaat, te midden van lieflijke berglandschappen, nog altijd kan men 

wijsheid opdoen en veel plezier hebben met de goede, charmante, eenvoudige 

boeren en kooplui van de Pasoendan.  

Twee nachten geleden was er nieuwe onrust in Bandung. Mitrailleurvuur, 

geweer- en revolverschoten, een uur lang, deels dichtbij. KNIL-centra TNI? Darul 

Islam? Een der vele dievenbenden, achtervolgd door de politie? Staatsgreep? Niets 

van dit alles. Twee Nederlandse soldaten achtten zich om middernacht beledigd door 

enige leden der TNI. Zij gingen een pantserwagen en enige blanda vrienden halen en 

reden een uur langs TNI-posten en mitrailleerden dezen. Naar men zegt: 10 doden. 

In de krant 5 regels. 

Auto’s en jeeps nemen een steeds meer bedreigde positie in. Allang was het 

gebruikelijk de wieldoppen te stelen. Bekend is het verhaal van de man die een 

wieldop rechts miste en die in de parkeerplaats 10 rupiah aan de katjang beloofde 
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als hij de ontbrekende wieldop bij een ander wegnam. Toen de man terugkwam, was 

de wieldop erop gezet. Hij offerde 10 rupiah en bevond thuis dat nu de linker 

wieldop ontbrak. 

Voor het Borromeus Ziekenhuis werd midden op de dag door een rampokker een 

auto, bevattende chauffeur, dame en kindje, weggereden. Tien kilometer buiten 

Bandung werden ze afgezet. Een wagen met Indonesische chauffeur op straat 

neerzetten, is de goden uitdagen; zet de chauffeur erbuiten, sluit alles en neem de 

sleutel mee.  

Eergisteren ging ik in de auto van vrienden mede naar Djakarta, 3½ uur rijden, 

indien men bereid is uitgecentrifugeerd te worden in de haarspeldbochten. In heel 

Djakarta geen bed te huur om te overnachten, geen mess, geen dakkamertje. Ik had 

geen vervoer in de stad, dus vroeg Universiteit en vrienden en taxiondernemingen 

om een auto. Totaal daarvoor 1½ getelefoneerd; ½ uur hiervan weigerden de 

elektrische contacten, ½ uur verlies wegens verkeerde verbindingen, rest van de tijd 

mededelingen dat de auto’s in gebruik waren of in reparatie of dat mijn vrienden als 

diensthoofd waren afgezet. Ik heb tenslotte gereden in bedjah’s (fietsdriewielers), 

hetwelk levensgevaarlijk is in het enorme gekrioel der auto’s. Ook in trams, na mijn 

portemonnee, vulpen enz. overgebracht te hebben in mijn aktetas. Ook heb ik 

gelopen in het heerlijk zonnetje, want daar voel ik me merkwaardig goed bij. Toen ik 

om 2 uur in Hotel des Indes neerzeeg, had ik een tegenvaller. Er was niets te eten of 

te drinken, de hier meer en meer gebruikelijke stakingen hadden dit beroemde hotel 

lamgelegd. 

Meen na dit alles niet dat we geen prettige uren en dagen meemaken. We 

hadden menige gezellige avond met militaire studenten, gelegerd in Bandung of 

Tjimahi. Het aantal bezoekers van deze avonden steeg verleden week tot veertien. 

We zullen de jongens erg missen als ze in augustus allen vertrokken zijn. En dan 

geven gezellige uren de brieven uit Nederland en vooral de pakjes met melk en kaas 

en Goudse stroopwafels die een ware sinterklaasstemming oproepen. En dan een 

feest als vanavond. Er is namelijk zowaar een dragelijke film in de oneindige stroom 

van kitsch en we zullen in de cabine van een drietonner (op een beetje 

energieverkwisting kijken we niet) naar de Elita-bioscoop rijden.  

 

Notitie uit de Bandungse krant van 24 april –14 mei 1950  

 

24 april 1950 

1. De geruchten over hernieuwde devaluatie houden aan. Aan geruchten zit de 

lucht hier vol aangezien niet alles in de krant staat. Vele toko’s weigeren biljetten 

van 100 rupiah. Men gaat nu uit eten en neemt alleen een biljet van 100 rupiah 

mee. Restaurants, ook niet gek, vragen betaling vooruit. Kalmte weergekeerd, 

geruchten bestreden. 
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14 mei 1950 

2. Prof. Kennedy en Doyle niet ver van Bandung vermoord. Het was om de jeep te 

doen. We zijn gewend aan dit soort gebeurtenissen. Verbazen ons wel over de 

vele betuigingen van spijt, die nog nooit zijn betoond bij de moord op andere 

buitenlanders namelijk Nederlandse planters (2 à 3 per week). 

3. We zitten op dinsdagen en vrijdagen van 6-22 uur zonder stroom omdat het 

onvoldoende regent. Belooft wat voor de aanstaande droge tijd. Om het beeld te 

completeren: ’s morgens is er weinig gas, vele uren van de dag geen water. Als 

we bij de kaarsjes zitten, krijgen we zo’n oorlogs-economisch gevoel. 

4. Men rampokt (rooft) lustig verder. In de buurt van de Damarlaan is een ruit 

ingeslagen, de gordijnen afgescheurd, radio en zilver mee. Alweer hebben de 

bewoners niets gehoord, zijn des morgens versuft. Men beweert dat rampokkers 

een verdovend poeder door een slaapkamerraam naar binnen blazen. 

5. Papiernood. Alle kranten gehalveerd; dus nu 2 bladzijden (één velletje) per dag. 

Weekbladen tot ¼ teruggebracht. Gewone schoolschriftjes 70 tot 1,75 rupiah, 

afhankelijk van kwaliteit papier. 

6. De autowegen voor toeristen naar de kraters van de Tangkuban Perahu en de 

Papandajan zullen 1 juni 1950 hersteld zijn omdat Pandit Nehru en Soekarno er 

7 juni sightseeing zullen plegen (Eindnoot 4). Ik ben de heren toevallig vóór 

geweest. Op 11 mei ben ik met mijn echtgenote op autotrip geweest naar de 

theeonderneming Sedap (1900). De administrateur heeft ons in zijn landrover 

(een nieuw soort jeep, een machtig instrument voor bergwegen) door de 

theevelden gevoerd en tenslotte gingen wij de wegaanleg inspecteren. De 

bosgroei over de oude kraterweg was weggekapt; de gaten in de weg waren vrij 

aardig dicht, honderden koelies onder bescherming van gewapende wachters 

waren aan het werk en zo konden wij zonder aanrandingsgevaar tot aan de 

kraterrand rijden. Wij waren de eerste na 1945. Op 2300 m hoogte, het Dak van 

de Pasundan, ligt de krater te roken en te blazen. Wij zijn erin afgedaald, hebben 

de zwavelafzettingen gezien rondom de gaten, waar de aardgassen uit bulderen 

en we hebben zwavelmeertjes zien borrelen. ’t Was een meesterlijke dag. 

7. De arbeiders vierden 1 meifeest op de renbanen. Portretten van Marx en Mao 

ontbraken niet. De sprekers en enkele honderden gedisciplineerde lieden wisten 

wat we wilden. De overige duizenden begrepen er niets van. Het begint al met 

onwetendheid bij de Islamieten met de maandentelling. Maar ze wisten in elk 

geval dat ze een vrije dag hadden en waren er kinderlijk blij mee.  

- De arbeidstijd is nu 7 uur per dag en 40 uur per week. Wat kort voor een jong 

land, waar werken en nog eens werken het parool moet zijn. 

8. Even buiten Djakarta is een pastoor op klaarlichte dag vermoord en van fiets en 

horloge beroofd. Zelfs hier in velerlei opzicht een ongewone gebeurtenis. 

9. Van 6 mei af geen brood meer in Bandung, “aanvoer gestokt”, heet het. Wij eten 

morgenrijst, middagrijst en avondrijst, dus variatie genoeg. Op 13 mei was er 
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wel meel, merkwaardig genoeg niet uit Priok maar uit Cheribon dat slechts een 

rede heeft. 

10. Vijf planters zijn geridderd, tegelijk met een groot aantal ambtenaren. Mij dunkt 

dat het grootse werk van de planters meer erkenning verdient. 

11. De regering van Oost-Indonesië zal aftreden omdat het parlement met 49 tegen 

1 een motie aannam welke hierop aandrong:  

- De Nederlanders in Makassar voelen zich niet op hun gemak 

- De Nederlanders werden snel uit ambten “geëvacueerd”, dit is een mooi 

woord voor overhaast vertrekken met achterlating van vrijwel alle bezit. De 

meeste dezer mensen verloren alles in de Japanse tijd en nu opnieuw wat ze 

hebben bijeen gezameld. Weet men in Nederland wat zich in Ambon afspeelt? Ik 

zal het hier niet vertellen, maar de Nederlandse regeerders zullen er slechte 

nachten van hebben en ik schaam mij voor mijn land. 

12. Het ministerie van O.K.W., van de Ris deelt mede: Op de lagere scholen wordt 

Nederlands niet onderwezen. Onderwijs in het Nederlands in de lagere klassen 

der Middelbare scholen is ongewenst. Ten bate van de aanstaande studenten 

aan de Universiteit wordt overwogen, in hoeverre het nodig en mogelijk is, op 

middelbare scholen Nederlands naast Engels te onderwijzen. Alles tezamen een 

logische ontwikkeling. 

De scholen met concordant onderwijs worden bekostigd en georganiseerd door 

de staat. Alleen kinderen van vreemdelingen, die hun krachten aan de RIS geven 

(dit in zeer ruime zin te nemen), worden toegelaten. 

Intussen gaan geruchten dat het schoolgeld van concordante scholen 75 rupiah 

per kind per maand zal bedragen. Dan zal ik er vier thuis moeten houden. 

13. De nieuwe prijzen: Blueband margarine 6,50 rupiah per kg; 1 fles verse melk 700 ml 

(alleen op doktersadvies) 2 rupiah; 1 blik melk (1 l) 5 rupiah; Delfia braadolie 6 

rupiah per kg; 1 stuk Sunlight zeep 400 g 1,45 rupiah; pakje 20 Escort sigaretten 

1,70 rupiah (alleen op distributie); haarknippen jongens en heren 2 rupiah en 

meisjes 2,50 rupiah; heren lage schoenen 44-90 rupiah; wit overhemd vast 

boord en lange mouwen 70 rupiah. De rijstprijs is iets gezakt, ’t is nu meestal op 

zijn goedkoopst halfslijp 0,90 rupiah en 1e kwaliteit 1,05 rupiah. 

14. Straten, pleinen en gebouwen worden herdoopt. De Fokkerweg wordt Djalan 

Garuda, Van Heutsweg wordt Djalan Serang.   Eykmanlaan mag Djalan Eykman 

blijven, want Eykman was internationaal bekend. Betreffende het Juliana-

ziekenhuis bracht ir. Poldervaart in de gemeenteraad naar voren dat de oude 

naam niet veranderd diende te worden omdat koningin Juliana, die het traktaat 

over de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië heeft ondertekend, een 

bijzondere plaats inneemt in de historie van dit land. Het voorstel van ir. 

Poldervaart werd echter niet ondersteund en de naam werd veranderd in 

Roemah Sakit Rantja badak.  

15. Thans zijn volgens bericht uit goede bron nog 50.000 aanvragers voor vervoer 

naar Nederland bij Loyd en Nederland ingeschreven. Volgens ander bericht schat 
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men het nu nog te vervoeren aantal militairen en burgers op 180.000. De Ruys 

en Oranje zullen veranderd worden zodat zij niet 900 maar 1800 passagiers 

zullen vervoeren. Alles wil weg, men zwaait met doktersattesten, elleboogt, 

schakelt vriendjes in. Batavianen zitten het dichts bij dit vuurtje; lieden in de 

buitengewesten komen eenvoud niet weg. 

16. Uit het persoverzicht in Nederland van de R.V.D. (Regeringsvoorlichtingsdienst) 

april 1950: “De spanning tussen lonen en prijzen is, ondanks de facultatieve 

loonsverhoging van 5% niet afgenomen. In tegendeel: de kosten van 

levensonderhoud zijn sinds de devaluatie met ruim 7% gestegen. Deze 

ontwikkeling vervult velen met zorg…”  

We glimlachen hier bij deze literatuur. Gelukkig het land, dat zich zorgen kan 

maken over 2% niveauverschil. 

 

15 mei 1950 

Examentijd. Ik kan niet zeggen wie het beste eraf brengen, de Chinezen, de 

Indonesiërs of de Nederlanders. Men leert meer uit het hoofd (en dit heel precies) 

dan dat men inzicht heeft. 

Vermoedelijk begint 15 augustus het nieuwe academische jaar, alweer mijn 

laatste jaar hier. 

Er is een filmpje van 3 minuten gemaakt van het huiselijke leven op Dagoweg 66. 

Djongos, kokkie en wasbaboe hebben geweend van het lachen, ze gilden en klapten 

in de handen. 

Vandaag hebben we ons weer uit voorzorg laten inenten tegen tyfus, paratyfus, 

cholera en pokken. 

Jaap Ruys behaalt misschien zijn 2e deel propedeuse in Bandung, dit zou een 

unicum zijn voor het hele Nederlandse leger hier. 20 Juli zal hij repatriëren; al onze 

soldaatjes vertrekken in de komende maanden. 

 

16 mei 1950 

Een woordvoerder van het Ministerie van Voorlichting deelt mede, dat de Regering 

van de RIS overweegt een schadevergoeding van f 200 miljoen in te stellen bij de 

Nederlandse regering voor de schade aangericht door het optreden van Westerling 

en het optreden van KNIL-eenheden in Oost-Indonesië. De Minister van Voorlichting 

heeft kort daarop dit bericht als onjuist bestempeld.  

 

19 mei 1950 

Aan de algemene Adviseur van Buitenlandse Zaken is op de wekelijkse 

persconferentie gevraagd welke zijde Indonesië zal kiezen in de koude oorlog tussen 

USA en USSR. 

Antwoord: “Geen van beiden, wij kiezen de zijde van GOD”. 
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22 mei 1950 

Zes dagen van strijd in Makassar. Hevige vuurwisseling in alle delen van de stad. Er 

zouden ruim 100 getroffenen onder de burgerij zijn. 

De Hoge Commissaris te Djakarta ontvangt mededeling van de RIS regering dat 

de mededelingen van de woordvoerder van het Ministerie van Voorlichting van de 

RIS geheel onjuist zijn. De woordvoerder van het Ministerie van Defensie van de RIS 

verklaart heden: “In de afgelopen dagen hebben Nederlandse instanties zowel in 

Nederland als in Indonesië hun uiterste best gedaan de wereld te doen geloven, dat 

de gebeurtenissen in Bandung, de opstand van Abdul Azis, de kwestie Ambon en de 

ongeregeldheden te Makassar, op dit ogenblik geheel buiten de verantwoordelijkheid 

liggen van de Nederlandse Regering...” Met nadruk wordt verklaard, dat het niet het 

Indonesische volk is dat de schade zal  betalen als gevolg van het optreden van 

eenheden van het Nederlandse leger. 

 

24 mei 1950 

Dr. Hirschfeld is zeer verbaasd en vraagt opheldering bij de Min. Van Defensie. Mr. 

Roem (Den Haag) zegt: "De nieuwe eenheidstaat zal RTC respecteren”. Ir. Sukirman 

(Parlementslid PBI Arbeiderspartij Djakarta) zegt: "De nieuwe eenheidsstaat heeft als 

noodzakelijke consequentie een losmaken van de overeenkomst van de RTC. Hiertoe 

zal een stipte uitvoering van artikel 33 van de grondwet van de R.I leiden. Wat 

hebben wij aan een verandering van structuur, als de inhoud dezelfde blijft?” 

Spanningen onder insiders van Bandung. Het is een nationale feestdag en het is 

niet onmogelijk, dat de antithese tussen TNI en KNIL tot “riboet” ontaardt.  De 

Bamboe-Roentjing zou deze aanmoedigen meent men. De laatste zijn communistisch 

georiënteerde benden, een 3000 à 5000 man, die rondom Bandung liggen en nog 

duizenden meelopers hebben uit de omliggende kampongs, die zij terroriseren. Deze 

B.R.-kerels wandelen ‘s nachts volgens beweren door onze goede stad. 

Mr. Roem is door de Masjoemi-partij teruggeroepen.  

 

24 mei 1950 

Alle boeken, ook school- en studieboeken zijn 3,6 maal de Nederlandse prijs 

geworden. Onbetaalbaar voor de studenten en ook voor mij. 

 

25 mei 

Men hoopt te komen tot een betere radio-ontvangst te Bandung door middel van een 

speciale telefoonlijn van Djakarta af. Inderdaad was de ontvangst hier kwalitatief 

beneden peil. Als gevolg van de nieuwe regeling wordt ook de radio unitarisch, want 

westerse uitzendingen van studio Bandung zijn nog maar zeldzaam. 

Bandung telt thans 569.000 inwoners. Hiervan zijn 474.000 Indonesiërs, 62.000 

Chinezen, 32.000 Europeanen, (inbegrepen Indische), 500 Arabieren, en 300 Brits-

Indiërs en dergelijke. Na de soevereiniteitsoverdracht vertrokken ruim 4000 

Europeanen uit Bandung ter repatriëring.   
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26 mei 1950 

De veiligheid neemt af. ‘s Avonds met een auto rijden kan een duur spelletje zijn. 

Gisteravond voor mijn deur op de drukke Dagoweg werd een Chevrolet aangehouden 

door vier dappere mannen en de bestuurder geboeid. Men reed lustig weg met 

nieuwverworven bezit en legde de geboeide op een rustig plekje te slapen. 

Vandaag werden overdag midden in de stad 2 auto's geroofd, bij de een verdween 

ook de chauffeur. Een kennis van me werd hinderlijk gevolgd door een jeep met 

enige knapen, waarvan ik het uniform niet nader behoef te omschrijven. Hij reed zijn 

erf op, de jeep volgde. De inhoud vroeg of er veel benzine in zijn Dodge was. Na 

ontkennend antwoord reden de knapen door. 

Enige dapperen betraden een platje in een buitenwijk, ’s middags onder het 

gezellige thee-uurtje en verzochten vriendelijk om ondersteuning in de vorm van 

horloges en zo. Gelukkig kwamen enige nabij zijnde TNI-mannen te hulp. 

Deze week bij een van de professoren en een assistent geprobeerd in te breken. 

In beide gevallen zijn de oneerlijke lieden door geschreeuw verjaagd. De prof. belde 

de Politie, want hij is een van de 1200 gelukkigen van Bandung, die een 

telefoonaansluiting bezit (eindnoot 5). De Politie kwam na 20 minuten maar zei dat 

het bij uitzondering was, want ze konden aan de talrijke aanvragen per nacht niet 

voldoen. Men gaat dus over tot privé-beveiligingsmaatregelen. De prof. in 

werktuigbouw heeft een ingenieuze belinstallatie om zijn erf, de elektrotechnicus 

heeft een sterkstroomring in het huis. De primitieven doen het met zwart garen en 

lege blikjes. Wij chemici blijven achter, maar hopen spoedig tot de betere beveiligers 

te behoren door scherp opgestelde S02-bommetjes, traangassen en lichte 

explosieven. 

 

27 mei 1950 

Het brood was voor enige maanden 19 ct., daarna 24 ct., daarna trad dezer dagen 

een lichte verhoging in tot 43 ct., alles per 240 gr. (7 sneetjes). De rijst blijft op 90 

ct. per kg. Ik heb de Vrouwe, die mijn zorgen deelt, voorgerekend dat we even duur 

uit zijn als we in het vervolg niet meer 8 broodjes doch 2 broodjes kopen en de 

benodigde calorieën aanvullen met rijst. Zij heeft geantwoord, dat de 

voedingsexperts haar gestolen kunnen worden (op één na). Dat de kinderen veel te 

Europees zijn om maar steeds rijst te kunnen verzwelgen, dat er dan niet eenmaal, 

maar driemaal rijst gestolen zal worden door het personeel en dat zij ons aller 

verblijf in Indonesië niet verder wil veronaangenamen door ook nog het brood te 

schrappen. Causa finitia, blijft slechts mijn taak 1/15 van mijn inkomen voor brood af 

te zonderen. 

De controle op onze pers en de geboden voorzichtigheid in woord en geschrift 

geven ons het gevoel achter een fluwelen gordijn te zitten. Merkwaardig is, dat 

sommige pogingen om onze positie te verbeteren, afstuiten op Neder1anders die 



39 

bang zijn de RIS daardoor onaangenaam te stemmen. Ook de brave oude heer in 

Hamlet werd dwars door een fluwelen gordijn doorstoken. 

 

28 mei 1950 

De per 1 augustus aangekondigde salarisverhoging is bedoeld voor de Warga-

Negara’s (Indonesiërs) en niet voor de buitenlanders. De laatste ontvangen evenveel 

rupiah’s als waarop zij bij aankomst werden aangesteld. 

Indonesia is like a promise or like Bussum or Limburg or Rotterdam or none of 

them, or like a yoke around a man’s neck, depending on the man or like a bonnet to 

set on his head (vrij naar Benjamin Franklin, zie Citizen Paine). 

 

1 juni 1950 

De kinderen en vooral de meisjes van het Lyceum ontvingen een 2e waarschuwing 

niet op stille wegen te gaan en avonds bij de rijstpot te blijven. 

 

2 juni 1950 

De Chevrolet, waarmee ik in privé tijd meereed, is vandaag gestolen.  De chauffeur 

werd eruit gemikt. Vaarwel mooie Chevrolet! De meeste rijders vliegen nu uit 

voorzorg als woestelingen over de straten, zodat ze niet bedreigd kunnen worden. 

‘s Avonds is het nu weer rustig op de Dagoweg. 

Mijn vriend Hamm verloor gisteren zijn Chevrolet en bijna het leven aan 

3 rampokkers in uniform. 

 

4 juni 1950 

Djakarta telt 2,6 miljoen inwoners, 30.000 auto's en 18.000 betjahs. 

Op 1 juni in Djakarta geen autodiefstallen. 

 

5 juni 1950 

Ik ben jarig. Krijg de prachtigste bloemen, een blikje zalm en heuse sigaren. De 

bloemen en struiken bloeien overdadig en zoete rust heerste op de campus van de 

faculteit, waar de studenten zuchten onder de lasten der examens welke die strenge 

buitenlanders hen opleggen. 

 

9 juni 1950 

Fons Reith is enige malen op bezoek geweest. Een paar keer trof hij het niet, want 

toen kwam hij in de rusttijd. 

 

Zondag 27 augustus 1950 

De zondagmorgen is de heerlijkste van de week. Het is 10 uur, fris, stralende zon, 

rust en stilte. De auto’s en koetsjes zijn voor het merendeel al voorbij, naar buiten 

toe en de bergen in. 
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Er is hier grote ontsteltenis over de verhoging van de schoolgelden voor de 

Nederlandse scholen. 60 rupiah per maand voor de lagere scholen en 120 rupiah per 

maand voor de middelbare scholen. Voor mij 480 rupiah per maand. We zijn hier al 

zoveel gekke stunts gewend dat we met Oosterse gelatenheid afwachten. Sinds 

midden augustus gaan allen weer naar school, behalve Maarten, het hartelepke van 

zijn moeder. 

Mijn 3e en laatste academische jaar begint 11 september. 

 

10 oktober 1950 

De regentijd is weer begonnen. In de overgangstijd, de “kentering”, hadden we de 

gebruikelijke darmstoringen, maar daar zijn hier de sulfapreparaten goed voor. 

We krijgen brieven van naar Nederland teruggekeerde vrienden, vol heimwee 

naar de tropen. Men verlangt naar het vrije, opene, de weelderige natuur, de 

mogelijkheid tot eigen initiatief in het werk. 

Mijn lab staat vol, ik zal nog een extra cursus geven voor 30 studenten die op de 

wachtlijst staan. 

 

20 december 1950 

Morgen eindigen alle colleges, tot 8 januari. Ik zit tentamenwerk na te kijken. Meer 

dan 1/3 van de studenten zou ik willen aanraden snel te verdwijnen uit deze 

faculteit. Van de 80 nieuwelingen in de scheikunde zijn er hoogstens 10-15 van het 

hout ingenieurs uit te snijden. 

Mijn rug is wat beter, maar niet genezen. Tom is bleek en smal, uit de kracht 

gegroeid. Liesbeth is heel goed aan toe, ze speelt veel buiten met haar geliefde 

planten en dieren. We hebben nu voor haar genoegen talloze katten en konijnen 

waarmee ze het beestachtig druk heeft. 

 

17 februari 1951 

Ik ben met een excursie meegetrokken naar Djokjakarta, georganiseerd door onze 

afdeling schone kunsten. We reisden de 350 km per trein, een interessante reis van 

12 uur. We lopen ’s avonds rustig door de stad, die nog maar 80 Nederlanders telt. 

We blijven hier tien dagen voor bezoek aan de Universiteit, het Kraton, de tempels 

van de Prambanan, de Mendoet en de Borobudur. Ook gaan we kijken bij de 

zilversmeden en leerbewerkers. Men zag de echte Javaanse dansen voor ons dansen 

bij gamelanorkest onder een pendoppo in het Kraton. 

De rijsprijs is gestegen van Rp 1,20 tot 3,50 per kg in twee weken! Het wordt tijd dat 

we wegtrekken. Men zegt dat we 10 juli uit de Willem Ruys zullen stappen op 

Rotterdamse bodem. 
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UIT HET FOTO ARCHIEF 

 

Bij aankomst in Rotterdam met de Willem Ruys aan de kade van de Koninklijke 

Rotterdamse Lloyd op 12 juli 1951 is het gezin Reith aan boord verwelkomd door 

Jo Douwes, vergezeld door een fotograaf van Spaarnestad. Zie blz. 7.  

Deze fotograaf heeft de volgende serie foto’s gemaakt van de aankomst. 

 

 
Captain’s dinner op de Willem Ruys 1951 

Van L naar R: moeder Tine, vader Jan, Bruno. Links van de hofmeester: Monica die de fles vasthoudt. 

 

 

 

Aan dek van de Willem Ruys: moeder Tine en vader Jan 
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Aan rand zwembad Willem Ruys. Derde van links Monica; helemaal rechts Bruno 

 

 

 
Achter van L naar R: Liesbeth, Monica, Tom, Bernard, Bruno 

Voor van L naar R: Rie Douwes (moeder van Tine Poelmann-Reith), Tine, Maarten,  

Jan Reith, Christina Meulemeester (moeder van Jan) 
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Van boven naar beneden: vader Jan, Monica, Liesbeth, Bernard, Tom, moeder Tine, Maarten Bruno 

 

 
Van L naar R: Bruno, Bernard, moeder Tine, Maarten, vader Jan, Liesbeth 
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Bij de Douane: Van L naar R: Douanier, moeder Tine, vader Jan, Tom, Bernard 

 

 
Van L naar R: Jo Douwes, Agnes Poelmann, Tine Poelmann, Ria Poelmann (drie zusjes),  

Joop Poelmann (broer van Tine), Bruno 
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Van L naar R: Bernard, Tom, Oma Douwes (moeder van Tine), Oma Meulemeester (moeder van Jan) 

 

 
Van L naar R: Maarten, moeder Tine, Jo Douwes, vader Jan 

 

  

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENTEN OVER INDONESIË 

 IN NOTITIES UIT HET LEVEN  

VAN EEN ZONDAGSKIND 

 

Levensbeschrijving door Jan Reith in 1980 
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HOOGLERAAR IN BANDUNG 1948 – 1951 

 

In februari 1948 kwam geheel onverwacht bij ons op Oude Gracht 413 op bezoek 

Pieter van der Leeden, fysicus, hoogleraar te Bandung. Hij was in Nederland om 

medewerkers aan de Technische Faculteit van Bandung te winnen en bood me de 

functie van hoogleraar in de analytische chemie aan. Dit was in de roos geschoten, 

want het was mijn lievelingsgebied, terwijl het me benauwde, geen ander perspectief 

voor mijn toekomst te zien dan mijn werk in Utrecht dat ik tot mijn 65e wel kon 

uitstippelen. Tine en ik lieten ons inpalmen (Bijlage 19), binnen enige uren viel een 

beslissing voor een kortverband van drie jaar in Bandung. Dat dit een geweldige 

verandering voor ieder van ons betekende en ons gezin op zijn grondvesten zou 

doen schudden, beseften we niet. En zeker niet dat dit besluit mijn hele carrière zou 

wijzigen. 

De universiteit verleende een verlof van drie jaar zonder salaris. TNO liet mij 

gaan maar garandeerde niets voor na mijn terugkomst. In een vergadering van het 

Thijm genootschap, waarvan ik bestuurslid was, zei de voorzitter Prof. Brom dat mijn 

besluit een moedige en bemoedigende daad was. Zoiets zei de faculteitsvoorzitter 

Prof. Minnaert ook tegen me, maar hij voegde eraan toe dat hij mij liever had zien 

kiezen voor de Gadja Mada universiteit in Djogjakarta die pro-Soekarno was. 

Per 26 mei 1948 werd ik aangesteld, ik vertrok in juni, alleen, het gezin zou 

zogenaamd spoedig volgen. Dit werd echter december, omdat er veel te weinig 

vervoerscapaciteit was en de werkers gingen voor, de “gezinshereniging” was van 

later zorg. Een enorme tegenvaller. Ik reisde met de “Willem Ruys”, na 20 dagen 

arriveerde de boot in Tandjong Priok, waar ik opgevangen werd door de dekaan van 

de faculteit Posthumus, die me vol trots Djakarta liet zien. Zes maanden later 

arriveerde Tine met onze zes telgen, na zes vliegdagen. Het zevental bezette ruim 1/3 

van het vliegtuigje. Men kwam geheel gaaf over, behalve dan dat Tom in Calcutta 

schurft had opgelopen, zodat het gehele gezin en vier bedienden onder een 

stinkende zalf gezet moesten worden. 

De eerste indrukken en lotgevallen in Indonesië zijn verteld in een aantal 

brieven. 

Onze drie jaren in Bandung waren vurrukkulluk. We aarzelden dus niet mijn 

voorlopig eenjarig contract in een driejarig om te zetten (eindnoot 6). Het was een 

wereld vol vrijheid, men liep elkaar in het werk en in het dagelijks leven zelden in de 

weg, je kon initiatieven uitvoeren zonder dat je eerst Jan en alleman erin moest 

“kennen”, men was dankbaar voor wat je probeerde. Ik was verantwoordelijk voor 

de inrichting van het nieuwe gebouw voor de analytische chemie, een mooi gebouw 

in Minang Kabau stijl zoals alle gebouwen op het terrein. Voor de aankoop van 

instrumenten, glaswerk enz. bezocht ik regelmatig de ministeries in Djakarta waar 

zonder je pressie niets tot stand kwam. Met een aantal collegae reden we dan in de 

faculteitsauto over de Puntjak-pas, vertrek in de morgenschemering, tien uur in 

Djakarta,de volgende dag voor de duisternis terug in Bandung, want na zessen werd 



50 

het gevaarlijk wegens overvallen op het verkeer door die risico's langs de weg en 

’s nachts thuis leerde je leven, er zat zelfs een aangename spanning in, er zat 

champagne in de lucht. En bovendien het heerlijke klimaat. Des morgens betrekkelijk 

koel wegens de 600 meter hoogte, oplopende temperatuur tot 28-50 0C. in het 

middaguur, langzame afkoeling, des nachts zo fris dat men onder een deken sliep. 

Met horren voor de open ramen tegen muskieten en ander gedierte. De zon, het licht 

en de warmte en de vrijheid gaven ons drie jaar lang een vakantiegevoel. 

Ik begon in Bandung te werken als Nederlands ambtenaar. Maar toen ik op 27 

december 1949 des morgens wakker werd, was ik in de afgelopen nacht omgetoverd 

tot Indonesisch ambtenaar, want toen werd de soevereiniteit door Nederland 

overgedragen aan Soekarno en de zijnen (eindnoot 7,8). In de daaropvolgende 

maanden werden de Nederlandse soldaten gerepatrieerd met het gevolg dat 

achterblijvers ons onbeschermd gingen voelen. De Indonesiërs waren toen bepaald 

niet onvriendelijk of agressief, maar de onveiligheid en de nachtelijke inbraken 

namen toe. De Nederlanders trokken weg, ook de leraren van het Lyceum tegenover 

ons op de Dagoweg, zodat het niveau van onderwijs en leerlingen snel daalde 

(voetnoot 9). Toen midden 1951 de drie contractjaren om waren, werd het echt tijd 

dat we vertrokken, mede ook omdat Maarten niet gedijde in de tropen en zijn nieren 

het, althans volgens de huisarts en de specialist, niet goed deden. In Nederland 

terug was hij spoedig weer kerngezond. Op 17 juni 1951 was mijn contract 

afgelopen. We repatrieerden met de Willem Ruys. Het was een zalige bootreis. Toen 

we aan wal lagen, kreeg Tine een overstroming van bloed in de urine. De 

scheepsarts wist geen verklaring te geven, het verschijnsel herhaalde zich nooit 

meer. Mijn collega de internist Hulst in Utrecht noemde het, met zijn voorliefde voor 

de Franse geneeskunst, “vomique renale”. 

Het was een ongelooflijk vreugdevol terugzien van familieleden en vrienden die 

zich in Rotterdam verzameld hadden. De eerste die zelfs tot in de Ruys doordrong 

was Jo Douwes, gewapend met rode rozen en gevolgd door de fotograaf van de 

Spaarnestad die alle scènes moest vastleggen. 

Toen Joke (eindnoot 10) en ik in 1978, dus 37 jaar later, als toeristen in 

Bandung waren, lieten we ons naar mijn vroegere woning Dagoweg 66 brengen. Zou 

er nog iets van staan? Zou de mooie grote Chinese woning door opeenvolgende 

gezinnen geruïneerd zijn? Maar o wonder, kort na ons vertrek kocht Prof. Sutomo 

huis en grond en woonde er nu nog. Ik zag dat hij huis, voortuin, achtertuin en 

bediendekamers had vernieuwd en verfraaid. Alle houtbekledingen en terrazzo-

vloeren glommen als een spiegel (eindnoot 11). Hij vertelde ons in goed Nederlands 

dat hij de hoeksteen aan de weg met nummer 66 erop had laten staan hoewel het 

huis vernummerd was. De grote Bougainvilles tegen de muren had hij weg laten 

kappen; onze gids vertelde dat Javanen bijgelovig bang zijn voor de stekelige plant. 
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EEN WERKDAG IN BANDUNG 

December 1948. Ik ben nu een half jaar in de tropen zodat ik veel dingen die ik eerst 

machtig vreemd vond, nu als gewoon niet meer opmerk. Toch wil ik voor later een 

werkdag in Bandung opschrijven. 

Ik word wakker door het eerste morgenlicht dat door de luiken binnendringt. 

Kwart over zes. De luiken zijn bespannen met klamboe gaas, want sinds de Jappen 

de onvergeeflijke fout hebben gemaakt de malaria in Bandung te laten doordringen, 

is zo'n maatregel nodig. Ik maak de luiken open om de prachtige bloedrode 

wolkenpartijen boven de bergen te bekijken. Het is vrij koud. Vooral in de 

regenperiode koelt het s’ nachts behoorlijk af. Het aanhoudende nachtelijke concert 

van de krekels is verstomd, zangvogels laten zich horen, die echter bij onze lijsters 

en merels wel een lesje konden nemen. 

De echte Indischman zou in dit heerlijke koele uur gehuld in badjas op zijn 

veranda de morgenkoffie drinken. Ik ga liever in de schemer een morgenwandeling 

maken. Langs de Dagoweg begint al het autoverkeer. De voetpaden zijn vol 

Soendanezen die tegen de morgen kou van top tot teen in lange doeken zijn 

gewikkeld en zo uit de bergen zijn komen lopen met vrachten verse groentes, 

vruchten, houtskool, bloemen, rijst, om uit te venten langs de huizen of op de 

passar. De enorme vrachten hangen aan de twee uiteinden van een erg lange 

bamboestok die veert in een bepaald ritme, passend bij het dansende drafje van de 

dragers. Men hoort slechts het geschuifel van honderden blote voeten over de 

paden. 

’t Wordt lichter. Ik zie andere wandelaars. Soendanese mannen en vrouwen die 

in de stad werken. Ze dragen de bontgekleurde sarongs en baadjes, sommige 

mannen ook de nationale sarong en velen de zwarte fez als nationaal kenteken. De 

omslagdoeken worden op elegante wijzen opgerold of opgevouwen meegedragen, 

nu de zon de ergste kou verdrijft. Steeds meer verschijnen vrachtauto's, jeeps, 

mooie luxe auto's, motoren en fietsers. Daar komen de eerste bedjah's (driewielers 

voor vervoer van een of twee passagiers door een gespierde fietser) en Deleman’s 

(kleine rijtuigjes). Het zou een feest zijn tot zo elf uur te wandelen in een weldadige 

zon en een licht koeltje van de berghellingen langs je strijkt. Om dan te genieten van 

de bergen en vulkanen rondom, zo frappant helder en dichtbij alsof men door een 

verrekijker ziet. 

Maar ik ga naar huis om te ontbijten. Het witste wittebrood, margarine uit een 

blik van Van den Bergh, pindakaas en pisang. De vaderlandse smeersels, strooisels 

en plaveisels kan men alle in de Chinese toko's kopen. Terwijl ik eet staat djongos als 

een volleerde butler achter mij op de loer om mijn theekop bij te vullen zo gauw die 

leeg is. Z’n eeuwige glimlach doet me vergeten dat de thee naar jodoform smaakt, 

gevolg van de overmatige chlorering van het leidingwater. Vervolgens schrijdt de 

toewan besar naar buiten. Daar staat de djongos geduldig te wachten met de Gazelle 

fiets, afgestoft en opgepompt. Hij geeft nog een laatste streek met de stofdoek over 



52 

het zadel voor hij de fiets afstaat. Daar komt mijn kokkie, de centrale figuur van de 

bijgebouwen waar zij met haar man, de djongos, en nog twee baboes en een 

zoontje huist. Zij beschikken over een beschaafdheid in stijl en vormen waar men 

verbaast van staat. Als ze mij nu haar morgengroet brengt, gaat ze eerst vol toeleg 

stilstaan, lacht mij vriendelijk toe en spreekt dan haar “tabé toean besar” uit. 

Ik fiets mijn erf af. Langs de bloemen door ons gezaaid en weelderig 

opgekomen, onder andere meter hoge zonnebloemen. Kijk, in de kapokboom zit 

zowaar een kameleon, die zie ik niet zo veel. Het valt me op dat het onbebouwde 

veldje naast het erf nodig gekapt moet worden. In een maand tijd groeit het gras 

een halve meter hoog, bloeiend met witte pluimen. Zo is het een kweekplaats van 

muggen, huisjesslakken en slangen. 

Even voor half acht fiets ik de poort binnen van het grote terrein van de Faculteit 

van Technische Wetenschap, de vroegere T.H., onderdeel van de Universiteit van 

Indonesië die ook onderdelen heeft in Djakarta, Bogor, Surabaja en Celebes. De 

gebouwen, in Minang Kabau'se stijl, liggen op een helling ten noorden van de stad, 

en zo ver van elkaar dat men per fiets bij elkaar op bezoek gaat. De overdekte 

verbindingspaden zijn gedurende enige maanden van het jaar prachtig begroeid met 

oranje Pyrostechia’s en rode en violette Bougainvillea’s. Overal zie ik groepen 

studenten die de bel van half acht afwachten voor ze de collegezalen binnengaan. 

Ik rij door naar mijn Analytisch Laboratorium langs een pad recht naar het 

noorden. Daar zie ik het silhouet van de vulkaan Tangkuban Perahu en denk weer 

aan de voettocht enkele maanden geleden tot op de bodem van de krater. Links van 

mijn pad liggen de gebouwen voor natuurkunde, waterbouwkunde, werktuigbouw en 

tekenzalen. Rechts passeer ik gebouwen voor technische hygiëne en organische 

chemie, wiskunde, tekenacademie en wegenbouw. 

In mijn laboratorium is nog geen student, want tot half elf loopt mijn college. 

Stilte heerst er echter niet doordat achter mijn gebouw werklui bezig zijn met de 

bouw voor algemene en anorganische chemie (Posthumus). Het gehamer om de 

houten plankjes (sirappen) op het dak vast te hechten is oorverdovend. Dat bouwen 

is amusant. De Soendanese opperlui dragen zand, cement, aarde en stenen in kleine 

mandjes aan een bamboestok naar de metselaars. Ze gooien elkaar nat en spelen als 

kleine jongens. Voor het versjouwen van een balk komt een divisie aanzetten en het 

plezier stijgt met het aantal. Op het terrein staan hoge bouwsels van bamboestokken 

en vlechtwerk, waarin planken uit boomstammen worden gezaagd met lange 

lintzagen, bewogen door twee slanke bruine kerels. 

Het laboratorium biedt plaats voor 78 studenten, maar in deze cursus 48/49 kom 

ik al plaats te kort, zodat ik bezorgd ben over de onvermijdelijke toeneming van het 

aantal studenten in de volgende jaren. Er is nu een Nederlandse architect-planoloog 

Ir. (naam niet genoemd) (die in mijn huis een kamer heeft) bezig aan een grootse 

nieuwe opzet gebouwen in de westerse laboratoriumstijl, gegroepeerd rondom een 

grote campus. De gebouwen krijgen een luifelstelsel voor de afweer van directe 

zonnestraling naar de interieurs. 
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Mijn laboratorium bezit nagenoeg geen glaswerk of andere apparatuur hoewel er 

wel geld voor is. De ambtelijke molens draaien uiterst langzaam zodat ik om de 

haverklap de reis naar Djakarta onderneem om de molens een zetje te geven. Toch 

ben ik niet ontevreden als ik zie wat er in een half jaar is opgebouwd. Ik kwam bij 

aankomst voor verrassingen te staan: het gebouw was totaal leeg, er waren zelfs 

geen zuurkasten ingebouwd. Geen nood: er werd een grote tafel buiten neergezet, 

gasleidingen aangelegd en zo konden de studenten buiten de giftige of zure dampen 

zonder bezwaar produceren want het waait hier zelden. Nu wordt in het laboratorium 

om zeven uur de zaal telkens ingericht met branders, waterbaden, glaswerk en Kipp-

toestellen, terwijl dit alles om half twee weer netjes wordt opgeborgen. Dit kan hier, 

want een laboratoriumbediende kost maar f.15-basissalaris per maand. De plezierige 

kant is, dat hetgeen je een Soendanees zorgvuldig hebt voorgedaan, door hem dag 

in dag uit getrouw wordt nagedaan. 

Het gonst hier van aanloopproblemen en gewenste organisatorische regelingen. 

Ik zit daar middenin, mede als voorzitter van de Afdeling Technologie. Vandaar 

eenmaal per week afdelingsvergadering en assessorenvergadering, voorts elke drie 

of vier weken faculteitsvergadering, daargelaten het overleg tussendoor met 

collegae. 

Behalve voor al dat overleg heb ik een zware taak: voorbereiding van zes 

colleges per week, met demonstraties; zorg voor bestellingen, deviezen-aanvragen, 

pro forma facturen; gesprekken met studenten aan de laboratoriumtafel; gesprekken 

tijdens de half-elf-koffie in de aula. Zo is het half twee voor je het beseft, dat het 

werk binnen deze muren tot een einde moet komen. 

Tussen een en drie uur schijnt de zon fors, het is ca 30 graden Celsius, dus ik 

vind het best dat ik naar huis helemaal kan freewheelen. De kinderen hebben geen 

last van de hitte, ze spelen een Soendanees spel met latjes (“gatrik”) op het 

grasveld. Ze zijn pas enkele weken in Bandung, missen vrindjes en verkennerij, 

kunnen wegens onveiligheid niet het veld intrekken en zien ook niet veel van het 

stadscentrum van Bandung; conclusie: ’t is hier saai. Zelf vind ik het wonen hier voor 

hen ideaal: altijd buiten, veel ruimte, goede temperaturen als men hen maar 

’s avonds tijdig beschermt tegen de plotseling invallende koude. 

Ons middagmaal is niet typisch Indonesisch, doordat Bandung uit de bergen 

aanvoer krijgt van aardappelen (75 ct. per kg), sperziebonen, peultjes, wortelen, 

snijbonen, kool, bloemkool, allerlei vruchten, vers rundvlees, zeevis, zoetwatervis, 

kreeft en kip. De rode rijst eten we allen graag. De kokkie beschikt over een breed 

arsenaal van bijgerechtjes; we remmen haar op dit punt een beetje af. De 

vreedzame bevolking in de bergen wordt geterroriseerd door infiltranten zodat we 

twijfelen of de aanvoer uit de omgeving zo gunstig blijven zal. 

Tussen twee uur en half vijf heerst er diepe rust in Bandung. Ofwel men slaapt, 

ofwel men wil de slapers niet storen. Bovendien begint in de regentijd nu, meestal 

precies om half twee, de regen. AI gauw valt het water met bakken uit de hemel. 
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Wie is zo gek in die wolkbreuken zich buiten te wagen? Het is goed slapen in dat 

gedruis op het dak. 

Na de middagslaap, de douche of de mandi-emmer ben ik zo fris als een hoentje 

en begin ik als het ware een nieuwe dag. Ik werk een paar uur aan mijn bureau 

thuis. We eten de avondboterhammen. Zo om acht uur (er heerst al sinds kwart over 

zes diepe duisternis in de straten met de weinige lantaarns) hebben we moed 

genoeg voor een uitje naar vrinden, naar de soos, naar de bioscoop, maar niet 

zelden wil ik wel graag een avond studeren. Er kan helaas wel een maand 

voorbijgaan zonder een muziek- of schouwburguitvoering. 

Ook 's avonds is men hier nooit alleen, de dierenwereld houdt ons gezelschap. 

De tjitjak schiet nu en dan achter een schilderij vandaan om een mug te vangen. 

Grote platte stinkende kakkerlakken persen zich door smalle spleten van ramen en 

deuren en ziet men op gekke plaatsen: tussen de beddenlakens of achter het glas 

van de wijzerplaat van de klok. Nu ik het toch over beesten heb: we hebben één 

avond meegemaakt van de lampangs, een geweldige insectentrek (de Soedanezen 

vinden ze een lekkernij), menige avond krioelt het van de nachtvlinders, eens 

hadden we na zware regen een invasie in de gang van wormen die voor het water 

vluchtten, een tientallen meterslange kolonne mieren maak je mee als je ergens 

suiker hebt gemorst; en de slakken in de brede goot (de slokan) langs de weg, waar 

we emmers vol verzamelden. 

Het “geestelijk leven" staat hier op een laag pitje. Over wereldproblemen of 

godsdienstvragen hoor ik weinig; er zijn hierover geen voordrachten in de stad en bij 

kennissen komen ze niet aan bod. Geen spanningen, geen discussies in dit mooie 

land. De lijst van de zeven bioscoopprogramma’s in Bandung doet denken aan de 

kitsch die gemeenlijk in de Pinksterdagen in Nederland gedraaid wordt. Toch, een 

enkele maal komt er enige avonden een klassefilm op het doek. De culturele leegte 

valt me zwaar, dan merk ik dat ik vergroeid ben met de West-Europese cultuur. 

Enfin, ik kan wel drie jaar teren op oude voorraden, er zijn boeken en opwindende 

nieuwe ervaringen. 

Maar als ik mijn wandeling in de avondschemering maak en met een paar 

kinderen loop langs het ravijn met de prachtige sawah's in diepgroene tinten en we 

zien de silhouetten van cocospa1men, koningspa1men en pisangs afsteken tegen 

een wonderlijk gekleurde avondlucht met een steeds nieuw spel van de wolken, en 

we zien nog een boer zijn karbouw door een nieuwe sawah drijven, dan vergeet ik al 

wat ik in Europa achterliet. Ik zou een lange avond op mijn veranda naar de muziek 

van de krekels willen luisteren en kijken naar de toenemende schittering van 

planeten, sterren en melkweg… indien ik niet morgen een college met demonstraties 

had. Bovendien, vlak voor onze thuiskomst zijn regen en onweer teruggekomen en 

onmiddellijk nadat we binnenshuis zijn kletteren de watervallen van het dak. 
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Indonesische activiteiten van Bernard A. Reith  

 

Ter informatie heb ik het deel uit mijn CV over werkzaamheden ten behoeve van 

Indonesië toegevoegd. 

 

1983–1998  Program Leader ‘Indonesian Overseas Fellowship Program TU Delft 

(OFP) and subsequent Fellowship Programs Indonesian Students at 

TU Delft (PT-IPTN, PT-PAL, STMDP, NUFFIC, COOP Fellowship 

Programs TUD. In total 313 students were involved in these 

fellowship programs, spread over 12 TUD Faculties.  

Project activities:  

• monitoring of study progress through an interfaculty 

monitoring system; 

• study guidance;  

• delivery of half-yearly progress reports to the Indonesian 

sponsors and agencies involved; 

• yearly reporting visits to Indonesia (BPPT, IPTN (Indonesian 

Aerospace), PTPAL (Indonesian Shipbuilding), Ministry P dan 

K, etc. 

 

1998–1999  Member of the ITB-TUD Project team “Master plan for Aerospace 

Engineering Education in Indonesia”.  

 

Na mijn pensionering heb ik als onderwijskundige deelgenomen aan het project 

Integrated Microfinance Management for Poverty Reduction and Sustainable 

Development In Indonesia (M.IMM) van de Universiteit Leiden gedurende de periode 

2009-2012 onder leiding van de projectcoördinator Prof.Dr. L. Jan Slikkerveer. 

Mijn aandeel bestond uit de evaluatie van dit project en het verzorgen van een 

collegereeks over Innovative Educational Methods and Techniques voor docenten en 

tutors van de Universitas Padjadjaran Bandung. Aan deze universiteit is in het kader 

van dit project een Master Course IMM ontwikkeld en vervolgens opgenomen als 

vaste cursus in het aanbod van Master-opleidingen. 

 

Bernard A. Reith 

September 2021, Berkel en Rodenrijs 
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Eindnoten in de tekst 

 

(1)  Nader onderzoek naar de geschiedenis van TH Bandung 

 

De Technische Hogeschool Bandung is in 1920 opgericht als particulier initiatief van 

het Nederlandse bedrijfsleven. De TH Bandung werd officieel ook genoemd het 

Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië. 

Doordat Nederlands-Indië in de Eerste Wereldoorlog moeilijk bereikbaar was en 

door de grote behoefte aan technici in dat land werd de druk steeds groter op de 

conservatieve regering om hiervoor ter plekke een opleiding mogelijk te maken. 

Onder leiding van Dr. J.W. IJzerman lukte dit ten slotte als door het Nederlandse 

bedrijfsleven gefinancierde universiteit. De instelling was eigenlijk alleen bestemd 

voor civiele technici. Andere vakken zoals mijnbouw kwamen pas later. Het 

curriculum werd gelijkwaardig opgezet aan dat van de Technische Hogeschool Delft.  

Op 18 oktober 1924 werd de particuliere universiteit door de Nederlandse regering 

overgenomen. In datzelfde jaar werden op 1 juli de eerste ingenieursdiploma's 

uitgereikt. 

Tot de Tweede Wereldoorlog kende de hogeschool slechts de faculteit voor weg- 

en waterbouw; in 1947 kwam daar de faculteit van exacte wetenschappen (faculteit 

van technische wetenschap) bij. (Binnen die faculteit heeft mijn vader J.F. Reith 

gedurende 1948–951 de richting Analytische Scheikunde opgebouwd). 

Naast de TH Bandung richtte de Nederlandse koloniale regering, die in 1946 de grote 

steden en hun omgeving in Indonesië bezet had, een “Nood Universiteit” op in 

Jakarta. In 1947 werd de naam veranderd in “Universiteit van Indonesië” (UvI). (De 

studiegidsen TH Bandung 1948–1949 en 1949–1950, afkomstig van mijn vader, 

vermelden daarom ook Universiteit van Indonesië, Faculteit van Technische 

wetenschap, Bandung). 

Na het eind van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, toen Jakarta opnieuw 

de hoofdstad van Indonesië werd, wijzigde de Indonesische regering in februari 1950 

de naam “Universiteit Indonesia” in “Universitas Indonesia (UI)” met de status van 

een staatsuniversiteit in Jakarta.  

In 1950 had de UI meerdere vestigingen met faculteiten in Jakarta 

(geneeskunde, rechten & letteren), Bogor (landbouwkunde en diergeneeskunde), 

Bandung (technische, wiskunde en natuurwetenschappen), Surabaya (geneeskunde 

en tandheelkunde), Makassar (economie). In 1954 werd de vestiging in Surabaya de 

Universitas Airlangga; in 1955 werd de vestiging in Makassar de Universitas 

Hasanuddin; in 1959 werd de vestiging in Bandung het zelfstandige Institut 

Teknologi Bandung (ITB, de Technische Universiteit Bandung), terwijl de School for 

Physical Education, ook gevestigd in Bandung, onderdeel werd van de Padjajaran 

Universiteit in 1960. In 1963 werd de vestiging in Bogor het Institut Pertanian Bogor 

(IPB, de Landbouwuniversiteit Bogor) en de Faculty of Education (FKIP) in Jakarta 

werd IKIP-Jakarta.  

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Willem_IJzerman
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Civiele_techniek
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mijnbouw
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Technische_Hogeschool_Delft
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Exacte_wetenschap
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Regering
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/1950
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bogor_(stadsgemeente)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Landbouwkunde
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Diergeneeskunde
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wiskunde
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Natuurwetenschappen
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tandheelkunde
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Economie_(hoofdbetekenis)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://nl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Padjajaran&action=edit&redlink=1
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(2) De KLM vliegreis Amsterdam-Batavia  

 

Jan F. Reith reisde het gezin met de Willem Ruys van Rotterdamse Lloyd vooruit naar 

Batavia. Het gezin Reith volgde later gedurende een achtdaagse vlucht met de KLM-

Skymaster naar Batavia met 7 tussentijdse landingen zoals aangegeven in een 

routekaart. Deze kaart, uitgegeven door de KLM voor de vlucht Amsterdam-Batavia 

met de Skymaster, omvat 7 gedetailleerde topografische kaarten met tussen-

landingen op Rome, Cairo, Basra, Karachi, Calcutta, Bangkok en Singapore, en 

gedurende de vlucht in de periode 1946–1948 aan de passagiers uitgereikt.  

Zie afbeelding op blz. 58 

 

(3) Joyce Tydeman  

 

In 2017 is via een speurtocht op internet en social media Joyce Tydeman 

opgespoord in Eindhoven en achteraf haar familieachtergrond in relatie tot haar 

verblijf in Dagoweg 66 opgehelderd. 

Joyce Agnes Tydeman is geboren 31-07-1939 op landgoed/plantage/ 

onderneming (estate) Margawindoe bij Soemedang. Haar vader is M.F. Tydeman, 

haar moeder heeft de familienaam Uriot. 

Estate Margawindoe is een Kina- en/of theeplantage (onderneming) en ligt 

noordoost van Bandung in de Preanger (ongeveer 40 km vanuit Bandung, een paar 

uur rijden). 

De vader van Joyce was Resident van Preanger tot zijn pensioen per 

31 december 1938. Dus bij de geboorte van Joyce in 1939 was hij geen resident 

meer. 

Zijn relatie met de onderneming Margawindoe is niet duidelijk. 

Waarschijnlijk is Liesbeth daar als logee geweest, enkele uren rijden vanuit 

Bandung. 

Interessant is dat de vader van Joyce, M.F. Tydeman, in 1937 als resident 

beschermheer was van het maandblad “Mooi Bandung en Omstreken”. Dr. L. 

(Leendert) van der Pijl was toen als bestuurslid al jaren actief voor dit blad. Van der 

Pijl was verbonden als docent aan de TH Bandung als botanicus en heeft daar een 

omvangrijk herbarium opgebouwd en nagelaten. Deze is nog steeds in beheer van 

de huidige universiteit ITB (Institut Teknologi Bandung). Via Van der Pijl bestaat er 

dus een relatie tussen Jan Reith en Tydeman.  
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 (4) Bezoek Soekarno en Pandit Nehru aan Sedap (1950) 

 

Behalve een bezoek aan de Tangkuban Perahu en Papandajan hebben Soekarno en 

Nehru een bezoek gebracht aan de onderneming Sedap in Pengelang. Uit het archief 

zijn onderstaande foto’s terug te vinden, gemaakt door Preanger Studio Press Photo 

Service Bandung. Zie blz. 60. 

 

(5) Telefoongids Bandung 1950 

 

 Bandung had een telefoongids met alle aansluitingen. Als apotheker was vader 

bevoegd om de recepten af te tekenen en verdiende zo bij apotheek RATHKAMP (zie 

advertentie op de Gids). 
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Van L naar R: Mevrouw Hellendoorn (?), dochter Pandit Nehru, Hellendoorn, Soekarno 

 

 
Vooraan van L naar R: Sheik Sahib, Pandit Nehru, Mevr. Soekarno, dochter Nehru 

 

 
Toespraak Soekarno 
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Studiegidsen TH Bandung 
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(6) Aanstellingscontracten 

 

Ter volledigheid zijn de relevante aanstellingsdocumenten voor het eenjarig contract 

en de verlenging tot maximaal drie jaar opgenomen. 

Opvallend is dat de officiële correspondentie over zijn uitzending in tijdelijke 

dienst vanuit Nederland gevoerd wordt door het Hoofd van het Kantoor Algemene 

Personele zaken voor Nederlands-Indië te ’s Gravenhage, optredend voor het 

Gouvernement van Nederlands-Indië (Bijlage 19). Een “Uittreksel” uit het register der 

besluiten van de luitenant Gouverneur-generaal van Indonesië heeft als brievenhoofd 

“Regering van Indonesië”.(Bijlage 23) Een tweede document met tekst over 

beëindiging van zijn contract draagt een stempel “Republik Indonesia” (Bijlage 24)  

In het licht van de soevereiniteitsoverdracht zou dit te verklaren zijn. 

Zie deze documenten op blz. 66-71 

 

(7) Soekarno 

 

Soekarno studeerde in 1925 af aan de Technische Hoogeschool Bandung bij 

professor Wolff Schoemaker als bouwkundig ingenieur. Hierna was hij korte tijd 

werkzaam als architect te Bandung. Wolff Schoemaker is architect van de gebouwen 

Villa Isola en Sociëteit Concordia (nu Gedung Merdeka) waar de Aziatisch-Afrikaanse 

conferentie in 1955 plaatsvond.  

In Gedung Merdeka heb ik het museum, dat gewijd is aan deze conferentie, 

bezocht omstreeks 2012 tijdens een van mijn vele werkbezoeken aan Indonesië. Na 

uitvoerig gesprek met een museumgids heb ik in het museum een aan deze 

conferentie opgedragen boekwerk gekocht “Asia Africa, Bandung, towards the first 

century” dat voor mij uit het magazijn gehaald moest worden. Geen vaste prijs maar 

een donatie aan het museum was welkom (sic). Dit boek is uitgegeven door het 

Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia, First edition 2005, 225 

bladzijden, ISBN 979-8926-24-2. Foreword by H.E. President Dr. Susilo Bambang 

Yudhoyono, Republic of Indonesia; With messages from H.E. President Thabo Mbeki, 

Republic of South Africa; H.E. Secretary General Kofi Annan, United Nations. 

 

(8) Studiegidsen TH Bandung  

 

De weergegeven twee studiegidsen van de TH Bandung op blz. 61 laten zien welke 

invloed de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 heeft gehad op de 

taalvoering. Nederlands maakt plaats voor Bahasa Indonesia. 

 

(9) Vertrek Nederlandse hoogleraren en lectoren naar Nederland 

 

Een aantal Nederlandse hoogleraren en lectoren aan de TH Bandung hebben hun 

carrière na terugkeer voortgezet aan universiteiten in Nederland. Zonder 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Technische_Hogeschool_Bandoeng
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Charles_P._Wolff_Schoemaker
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Architectuur
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Architect
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systematisch onderzoek zijn te noemen Prof. Posthumus (Rector Magnificus TUE, 

bekend van de onderwijswet Posthumus), Prof. J.F. Arens en Prof. J.F. Reith (RU 

Utrecht), Prof. P. van der Leeden (TUE), Prof. A.C. Zaanen (TH Delft), etc.  

De uittocht van Nederlandse academici naar Nederland en de implicaties voor het 

universitaire onderwijs in Indonesië is voor zover bekend niet systematisch in beeld 

gebracht. 

 

(10) Joke Kortmulder 

  

Vader Reith is na overlijden van zijn echtgenote Tine Poelmann hertrouwd met Joke 

Kortmulder in 1962. Met haar bezocht hij in 1978 het ouderlijk huis aan de Dagoweg 

66 (nu nr. 84). 

 

(11) Dagoweg 66, tegelvloeren 

 

In 2009 heb ik het ouderlijk huis Dagoweg 66 bezocht op een van mijn vele reizen 

naar Indonesië, dit keer voor het Leidse IMM project aan de Universitas Padjadjaran 

Bandung. Aangezien dit huis werd gerenoveerd, deed zich de gelegenheid voor om 

de binnenzijde uitvoerig te bekijken.  

Fotomateriaal van de tegelvloeren is getoond aan broers en zussen met de vraag 

of zij dit herkennen zonder de herkomst aan te geven. Met uitzondering van 1 broer 

herkenden zij dit direct. Een zus meldde dat dit tegelpatroon in haar geheugen is 

gegrift omdat de djongos op deze vloer de kakkerlakken met de blote tenen dood 

drukte. 
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Bezoek Bernard Reith aan Dagoweg 66 (nu nr. 84) in 2009. Authentieke tegelvloeren. 
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Bezoek Jan Reith en Joke Kortmulder aan ouderlijk huis Dagoweg 66 (voorzijde) 

 

 
Keuken/washok achterzijde op erf. 

 

 
links: Ouderlijk huis; midden: Garage; rechts Buren (vroeger Alang Alang) 
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Bijlage 24 
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