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en zijn handelingen de goedkeuring van de Koning wegdroegen, werd het hoofddoel van zijn
zending niet bereikt, daar de inkomsten van die koloniën ontoereikend bleven om de uitgaven
te dekken; Van den Bosch keerde op 1 augustus 1828 terug naar Nederland.

3.c. Nederlands Indië
Toen commissaris-generaal in Oost-Indië, du Bus de Gisignies, naar Nederland zou
terugkeren, werd tegen de algemene verwachting in dat luitenant-generaal de Kock zijn
opvolger zou zijn, op 16 oktober 1828 Van den Bosch tot luitenant-generaal, gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië, benoemd. Evenals in 1827 vóór zijn zending naar West-Indië
had Van den Bosch ook nu verzocht niet in aanmerking te komen, vooral wegens de belangen
der Maatschappij voor Weldadigheid, voor welke hij, ook na zijn terugkomst uit Indië, bleef
ijveren. Zijn vertrek werd vertraagd door herhaalde beraadslagingen met de Koning en de
ministers omtrent de beginselen van bestuur die door hem gevolgd zouden worden, in het
bijzonder met betrekking tot het stelsel, neergelegd in het rapport van commissaris-generaal
du Bus de Gisignies, steunend op vrije arbeid en uitgifte van woeste gronden, waarvan
minister van Koloniën Elout een voorstander was, beraadslagingen die tot gevolg hadden, dat
Elout zijn ontslag nam, ondanks pogingen van Van den Bosch om hem daarvan terug te
houden. Van den Bosch vertrok op 24 juli 1829 uit Nederland met een persoonlijke instructie,
waarin de financiële aangelegenheden op de voorgrond waren gesteld, en kwam op 2 januari
1830 te Batavia aan, waar hij op 16 januari als gouverneur-generaal aantrad. Drie dagen later
werd een door de Koning gearresteerd regeringsreglement, waarbij de macht en de
verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal werden uitgebreid, in werking gesteld.

3.d. Politieke en economische situatie
Het hoofddoel van de zending van Van den Bosch was het stelsel van bestuur in Indië zodanig
in te richten, dat de Oost-Indische
bezittingen in de kosten van het eigen
onderhoud zouden kunnen voorzien; dat
haar
productief
vermogen
werd
vermeerderd en dat zij meer aan de
belangen van de Nederlandse handel
(waaronder die van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij wel in de eerste
plaats genoemd zou mogen worden) en
van de Nederlandse industrie dienstbaar
zou worden gemaakt. Omdat bij de komst
van Van den Bosch in Indië de opstand in
Midden-Java reeds was gedempt en ten
gevolge van de gevangenneming van
Foto 67 De troepen van de sultan van Djokjakarta
Diepo Negoro, een paar maanden nadat
Van den Bosch het bestuur had aanvaard,
de rust op Java was weergekeerd, waren de omstandigheden niet ongunstig voor de
verwezenlijking van hetgeen Van den Bosch beoogde. In de eerste plaats moesten echter
schikkingen worden getroffen met de vorsten van Soerakarta en Djokjakarta, die aanzienlijke
landstreken, tot hun gebied behorend, moesten afstaan en daarbij de apanages der prinsen,
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zowel van hen, die getrouw gebleven waren, als van hen, die zich gedurende de opstand
hadden afgescheiden, geregeld worden. Verder moest de organisatie van de vier nieuwe
residenties Bandjoemas, Bagelen, Madioen en Kediri plaats hebben. Daarna kon Van den
Bosch zich aan zijn hoofddoel wijden.

3.e. Het cultuurstelsel
Hoewel Van den Bosch zich in zijn eerdere geschriften een, zij het dan ook niet onbepaald,
voorstander getoond had van vrije handel en vrije arbeid en hij zich er tegen verklaard had de
inlander meer te belasten dan al gebeurde, gaf hij al voor zijn vertrek in zijn Nota van 6 maart
1829 over de kolonisatie op Java te kennen, dat zijns inziens de duurdere en zwakkere
werkkrachten aldaar en de hogere vracht ten gevolge van de langere afstand, bij de
concurrentie met West-Indië en Amerika, Europese ondernemers zou afschrikken om
ondernemingen met vrije arbeid te vestigen. Toch achtte hij de teelt van producten voor de
algemene markt beslist noodzakelijk, ten einde gouden en zilveren species machtig te worden
zonder welke geen lasten geregeld kunnen worden voldaan en zonder welke het
gouvernement de krachtigste hefboom mist, om de slapende krachten der bevolking in
beweging te brengen en in het algemeen belang aan te wenden. Op een andere plaats stelde
Van den Bosch in het licht, dat zonder voortbrenging van producten voor de algemene markt
en aldus zonder natuurlijke toevloeiing van specie, ieder land, en dus ook Java, meer en meer
verarmen moet. Daarom moest hierin worden voorzien; daarom moest de Javaan werken,
evenals de inwoners van andere landen, die veelal daartoe werden gedwongen door de
noodzakelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien.
Al zes maanden na de aankomst van
Van den Bosch op Java deed hij
schriftelijke voorstellen aan de Raad
van Indië tot uitbreiding van de teelt
van producten voor de Europese markt.
Volgens die voorstellen wilde hij
gebruik blijven maken van de door zijn
voorganger ingestelde commissies van
landbouw en aanvankelijk wilde hij nog
alles tot stand brengen door vrije
industrie van Europeanen, Chinezen en
vrijwillige arbeid van Javanen, zodat
ook in de jaren 1830 en 1831 enige
suiker- en indigocontracten op die voet
Foto 68 Suikerplantage
tot stand kwamen. Maar door de
overgrote behoefte aan geld van het
moederland na het begin van de Belgische omwenteling in 1830, was een grotere uitbreiding
der cultures, dan op die wijze verkregen werd, nodig. Het beheer en de leiding van de cultures
werd nu uit handen van de commissie van landbouw en in de hand van de regering genomen.
Wel liet Van den Bosch de particuliere industrie naast de gedwongen cultures bestaan en werd
zij zelfs door het gouvernement gesteund, maar meer en meer geraakten de
gouvernementscultures op de vóór- en de particuliere industrie op de achtergrond. Het
planten, bereiden en leveren van koffie en indigo op grote schaal werd, in beginsel - maar,
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zoals later bleek, niet in de praktijk - tegen betaling van landrente voor de Javaan verplicht;
evenals het planten van suikerriet en het leveren daarvan aan de fabrieken, waarvoor de
levering van gefabriceerde suiker eveneens verplicht werd gesteld. Aan hen, die fabrieken
oprichtten, werden voorschotten verstrekt. Ook richtte het gouvernement zelf fabrieken op.
Een van de hoofdbeginselen van Van den Bosch was, dat het Nederlandse bestuur zich zo min
mogelijk met de inwendige aangelegenheden der Javanen moest bemoeien en deze, zowel als
de regelingen betreffende de cultures, moest overlaten aan de hoofden. Om hen en ook de
Europese ambtenaren aan te moedigen, werden hun voordelen uit de cultures toegekend.
Doordat het gouvernement de producten door Nederlandse schepen deed overbrengen, ging
dat vervoer, dat eerder meestal door de Engelse handel geschiedde, in Nederlandse handen
over. In de Raad van Nederlands Indië vonden de plannen van Van den Bosch tegenwerking
van de kant van het lid Merkus, die zelfs ontslag uit zijn functie had verzocht, omdat hij zich
met de voornemens van de nieuwe gouverneur-generaal niet kon verenigen; aan zijn verzoek
werd echter op aandrang van Van den Bosch niet voldaan.

3.f. Kanttekeningen bij het cultuurstelsel
Ten gevolge van het door Van den Bosch
ingevoerde stelsel, dat in de volgende jaren
werd verbeterd en aanzienlijk uitgebreid,
vloeiden in de loop der tijd grote sommen in
de Nederlandse schatkist en werd Nederlands
Indië financieel onafhankelijk van het
moederland, terwijl ook handel en industrie,
die in verval waren geraakt, gingen bloeien,
maar zeker was het dat daardoor aan de Javaan
grote belemmeringen en zware verplichtingen
werden opgelegd, omdat het werk tegen te lage
beloning en feitelijk gedwongen plaats had,
Foto 69 Rivier Tji Mandiri, Java
terwijl door het streven om de "batige sloten"
zo hoog mogelijk op te voeren, onvoldoende
voorzien werd in de behoeften van het land en de ontwikkeling daarvan werd belemmerd.
Opmerking verdient echter, dat baron van Hoëvell, een van de krachtigste bestrijders der
koloniale exploitatie-politiek, in de Tweede
Kamer (8 mei 1851) erkende, dat, naar zijn
mening, vóór 1830 het cultuurstelsel, zoals
het voortsproot uit het brein van Van den
Bosch, niet zoals het uitgevoerd werd,
misschien het enige mogelijke en
uitvoerbare was, om Java productief te
maken voor de Europese markt; hij voegde
daarbij, dat al die schilderingen, die destijds
in de Kamer werden opgehangen omtrent de
ongelukkige toestand van de Javaanse
bevolking, waarheid bevatten. Dit zou
echter, volgens hem, geen noodzakelijk Foto 70 Rivier Tji Mandiri met Barosbrug
gevolg van het stelsel zijn geweest, maar
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het was te wijten aan de wijze, waarop het ten uitvoer was gebracht. Door de zending van te
veel producten naar Nederland, buiten de handel om, werd een nadelige invloed uitgeoefend
op het munt- en bankwezen; de kopercirculatie werd op onrustbarende manier uitgebreid.
Door de tegenwerking, die Van den Bosch bij de invoering der door hem gewenste
maatregelen ondervond en die invloed had op zijn gestel, gaf hij reeds in oktober 1830 en
andermaal in maart 1831 de wens te kennen, naar het vaderland terug te keren. Maar op een
besliste wens van de Koning bleef hij in functie, maar werd Baud, die zich met zijn inzichten
kon verenigen, in september 1832 naar Indië gezonden, om als eerste ambtenaar, op de
gouverneur-generaal volgend, werkzaam te zijn en het bestuur over te nemen, als Van den
Bosch Nederlands Indië zou verlaten. Van den Bosch hield zich nu op met de inrichting van
bestuur en administratie op Sumatra's Westkust en vertrok op 15 oktober naar Batavia, waar
hij op 13 november aankwam. Omdat hij grote plannen voor Sumatra koesterde en dit gehele
eiland, voor zover dit mogelijk was, in verband met het in 1824 met Engeland gesloten
traktaat, wilde onderwerpen, had hij nog bevel gegeven Bondjol in te nemen en het
Nederlandse gebied naar het binnenland zover mogelijk en aan de westkust tot Singkel uit te
breiden, terwijl hij van de omstandigheid dat de sultan van Djambi enige vijandelijkheden in
het gebied rond Palembang had gepleegd, gebruik maakte om hem te noodzaken tot het
sluiten van een verdrag, waarbij onder meer het recht verkregen werd tot het bezetten van
Moeara-Kompeh aan de rivier van Djambi, waardoor, naar de mening van Van den Bosch, de
Nederlanders in de gelegenheid zouden zijn de handel van Djambi en daardoor het landschap
zelf te beheersen. Zijn adjudant indertijd was de in de Paderi-oorlogen door de wol geverfde
luitenant-kolonel Bauer.
Protestantse kerk van Veenhuizen gebouwd in
1825/1826 en waarvan de eerste steen werd gelegd
door Rudolphina van den Bosch-Sturler, de tweede
echtgenote van Johannes van den Bosch

Foto 71 Protestantse kerk van Veenhuizen
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Volgens “Zij vochten op zeven zeeën” van K.W.L. Bezemer, uitgave Wassenaar, 1 mei 1956,
bevestigd in “De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog” van Dr. Ph.M. Bosscher
en in het kort vermeld in “Veertig jaar Onderzeedienst” was de situatie rond de K XIII als
volgt:
De K 13 behoorde tot de Tweede divisie
onderzeeboten aanwezig in Indië. Deze
divisie bestond uit de K IX, de K XI, de
K XII en de K XIII.
November – december 1941 vonden
aanvallen door Japanse eenheden plaats
op Malakka. De Engelsen en de
Nederlanders versterkten direct hun
posities.
Foto 72 K XIII aankomst in Indië

Eén van de eerste maatregelen was dat de Tweede divisie in december 1941, welke zich ten
N.W. van Borneo, bij de Tambelan, Anambas- en Natoena-eilanden bevond, onverwijld ter
beschikking gesteld werd van de Britse opperbevelhebber van de Eastern fleet te Singapore.
Op 13 december ’s avonds werd opdracht gegeven aan de K XII en de K XIII om naar
Singapore terug te keren, indien niets op de 15de december waargenomen werd. Er gebeurde
die dag niets en dus keerden deze twee boten terug naar Singapore. De K XIII stond in deze
periode onder commando van LTZ 1 M.A.J. Derksema. Op 21 december vond aan boord van
de K XIII, liggend in Singapore, een batterij explosie plaats. Drie man waren op slag dood en
4 man zwaar gewond. De schade was van dien aard dat er gedokt werd in Singapore en op
Tweede Kerstdag verliet de K XIII Singapore. Op 30 december arriveerde de K XIII
behouden in Soerabaya. Aldaar werd de boot op non-actief gesteld. De bemanning ging over
op de K VIII. Eind februari 1942 werd de K XIII tot zinken gebracht dwars voor de beide
onderzeebootdokken en vernield.
Carel Andrianus Johannes van Well Groenveld, Ridder Militaire Willemsorde der vierde
klasse (postuum), voor o.a. acties tegen de Japanse eenheden met de K XIV en de K XVIII.
Gesneuveld op 4 maart 1942 bij de vernietiging van het torpedo-etablissement te Soerabaya
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Op 15 augustus 1945 eindigt de Tweede Wereldoorlog met de capitulatie van Japan. Het
geweld gaat echter door. Het eind van de Japanse bezetting betekent nog geen vrede. De strijd
om de onafhankelijkheid van Indonesië breekt uit.
Op 17 augustus 1945 roepen Soekarno en Hatta de republiek Indonesië uit, maar Nederland
erkent deze niet. Indonesische strijdgroepen proberen ondertussen de leiding van de Japanners
over te nemen – desnoods met geweld. Deze bloedige Bersiap-periode duurt tot het voorjaar
van 1946. De Indonesische republikeinse regering heeft het geweld van de strijdgroepen
nauwelijks onder controle.
De Nederlanders in Nederlands-Indië waren tot augustus 1945 geïnterneerd in kampen, maar
konden na de capitulatie van de Japanse bezetter vrijwel geen stap verzetten, omdat er op
straat revolutie heerste. Deze maanden in 1945-46 waarin er geen duidelijk gezag meer was
en er een hoop chaos in Indonesië was, wordt de Bersiap-periode genoemd.
Nederlandse soldaten mochten het land niet in. De geallieerden hadden Engeland voorlopig
belast met de taak om in het land voor rust en orde te zorgen, en het weer toelaten van
Nederlandse soldaten zou daar bepaald niet toe bijdragen.
Uit angst voor het revolutionaire geweld bleven de Nederlanders voorlopig in de kampen,
waar ze beveiligd werden door dezelfde Japanners die hen er eerst hadden onderdrukt.
In de straten hingen pamfletten die de Nederlanders waarschuwden zich rustig te houden en
zich nergens mee te bemoeien. Eén van die pamfletten was gericht aan alle Hollanders en
Indo’s en luidde:
‘Wij verzoeken U voor de laatste maal Uw houding ten aanzien van de Indonesische volkswil
tot zijne onafhankelijkheid te corrigeren. Uwe gangen worden steeds nagegaan! Derhalve,
indien U zoudt willen trachten de rust en orde, geëist door het Engelse bezettingsleger, te
verstoren, zullen wij U allen vernietigen. Dus weest gewaarschuwd !!!’
En het bleef niet bij waarschuwingen. Er is een
onafzienbare rij gewelddadigheden gepleegd tegen
Nederlanders, Indo’s, Chinezen, maar ook tegen de
gewone desabevolking. Redeloos geweld heerste
op straat. En totale chaos. De Indonesische
architect en schrijver Y.N. Mangunwijaya
noteerde:

Foto 73 Bersiap

‘Deze Merdeka-tijd was een verschrikkelijk
moeilijke tijd. Vroeger wist je zeker wie het
dorpshoofd was en wie de assistent-wedana was,
en wie van de veldpolitie en wie van het leger,
klaar, afgelopen. Je wist waar je ze vinden kon en
je wist of je ze om hulp kon vragen, voor dit of voor
dat. Maar vandaag de dag liepen zelfs de kleine
hummels al met een kapmes en exerceerden met
bamboesperen. Als struikrovers!’
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Historicus L. de Jong maakt melding van een transport van rond de driehonderd vrouwen en
kinderen naar Soerabaya van wie er meer dan honderd omkwamen doordat de vrachtauto’s
die hen vervoerden door 'pemuda’s' in brand gestoken werden. De Brits-Indische militairen
die ze moesten beschermen werden eveneens allemaal gedood.
En in het gedeelte van Bandoeng dat buiten de Britse invloedssfeer viel, werden in één
detentieoord minstens tachtig Nederlanders en Indische Nederlanders vermoord en in een
massagraf gestopt.
Javaanse Revolutionairen strijden voor onafhankelijkheid. Ze zijn voor het merendeel
bewapend met bamboesperen, de enkele geweren zijn afkomstig van Japanners (1946).
Overal in het land hebben zich gevallen voorgedaan waarbij Nederlandse en IndischNederlandse mannen gemarteld zijn en vermoord. Ook werden gehele gezinnen van
Nederlanders, Indische Nederlanders en Ambonezen om het leven gebracht – soms werden de
slachtoffers levend begraven.
De schatting van het aantal burgerslachtoffers tijdens de Bersiap loopt sterk uiteen: over heel
Java zouden in de drie laatste maanden van 1945 tussen de 3.500 en 20.000 doden zijn
gevallen.
Literatuur
H.Th. Bussemaker, Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 19451946 (Zutphen, 2005);
Mary C. van Delden, De republikeinse kampen in Nederlands-Indië oktober 1945-mei 1947. Orde in
de chaos? (Kockengen, 2007)
Elly Touwen-Bouwsma en Petra Groen, Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands-Indië (Den Haag, 1996).
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Stamboom
De familie Van den Bosch is een Nederlands patriciaats- en adellijk geslacht dat medici,
militairen en bestuurders voortbracht. De bewezen stamreeks begint met Adrianus (Arij) van
den Bosch die in 1701 te Utrecht woonde. Diens kleinzoon Johannes (1726-1809) was
chirurgijn onder andere te Tiel.
De onderstaande uitleg bij de stamboom begint voor de overzichtelijkheid met Johannes
Graaf van den Bosch (1780-1844), minister van Koloniën (1834-1839). Hij werd op 17 juni
1835 tot baron en op 25 december 1839 tot graaf verheven (beide overgaand bij
eerstgeboorte) en eindigt met Jan Willem. Daarna wordt informatie gegeven over de telgen
van de bloedlijn die zich daartussen bevindt. Daarvoor is gebruik gemaakt van internet en met
name
de
website:http://gw.geneanet.org/kooler?lang=fi;pz=louise+elisabeth;nz=koole;ocz=1;p=johan+
willem;n=van+den+bosch

Johannes van den Bosch
Titels: graaf, Gouverneur-Generaal van Nederlandsche Indië, RMWO3
• Geboren 2 februari 1780 te Herwijnen, Tielerwaard, Betuwe
• Overleden op 28 januari 1844 - te ’s-Gravenhage op een leeftijd van 63 jaar
• Minister van Koloniën 1834-1839, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1842-1844.
Kinderen:
Getrouwd op 2 September 1804, in Batavia, Java, Catharina Lucretia de Sandolan 1786-1814:
Gertrude Cornelie Adrienne van den Bosch, jkvr. 1805-1890
Hendrik van den Bosch, jhr. 1812-1882
François van den Bosch, jhr. 1813-1882

Hendrik van den Bosch
Titels: jhr.
• Geboorte 2 januari 1812 - Tiel, Tielerwaard (Betuwe)
• Overleden op 19 Maart 1882 in De Bilt op een leeftijd van 70 jaar
• Burgemeester van De Bilt 1865-1871
Ouders:
Johannes van den Bosch, graaf 1780-1844
Catharina Lucretia de Sandolan 1786-1814
Kinderen:
Getrouwd op 8 Juni 1840 te 's-Gravenhage, met Elisabeth Jacoba van Hemert Lucia, jkvr.
1820-1895:
Catherine Adrienne Jacqueline van den Bosch, jkvr. 1841-1915
Jacoba Wilhelmina Henriette van den Bosch, jkvr. 1842-1931
Johanna Lucia Henrie van den Bosch, jkvr. 1844-1913
Johannes van den Bosch, jhr. 1847-1918
Willem Johannes Petrus van den Bosch, jhr. 1848-1914
Elisabeth Jacoba Lucia van den Bosch, jkvr. 1851-1942
Henriette Sophie van den Bosch, jkvr. 1853-1939

Johannes van den Bosch
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Titels: jhr.
• Geboren op 13 Februari 1847 te 's-Gravenhage
• Overleden op 22 Augustus 1918 te Bennekom op een leeftijd bij van 71 jaar
Ouders:
Hendrik van den Bosch, jhr. 1812-1882
Elisabeth Jacoba van Hemert Lucia, jkvr. 1820-1895
Kinderen:
Getrouwd op 3 April 1873 in De Bilt met Elisabeth Jacqueline Steengracht, jkvr. 1851-1898
Isabelle Marie Anne Josine Charlotte van den Bosch, jkvr. 1874-1901
Henriette Jacqueline van den Bosch, jkvr. 1876-1900
Johan Willem van den Bosch, jhr. 1877-1932
Hendrik van den Bosch , jhr. 1881-1953
Elisabeth Cornelie Cecile van den Bosch, jkvr. 1886-1913
Willem Adriaan van den Bosch, jhr. 1888-1956
Rudolf René van den Bosch, jhr. 1890-1945
Getrouwd op 9 Mei 1901 in Ede, de Veluwe met Johanna Elisabeth de Joncheere 1858-1943

Titulatuur
De grafelijke titel die aan Johannes van den Bosch was toegekend is bij zijn overlijden in
1844 overgegaan naar zijn eerstgeborene (Gertrude Cornelie Adrienne van den Bosch, jkvr.
1805-1890). Daar de vader van Jan Willem niet uit die bloedlijn voortkomt draagt hij, niet de
titel van Graaf, maar die van Jonkheer. Deze titel wordt ook bevestigd in de diverse aktes. Jan
Willem zelf was weliswaar erkend door zijn vader, maar heeft als buitenechtelijk kind niet de
titel van jhr gekregen.

Ooms en tantes met hun kinderen
Bij de geboorte van Jan Willem op 18 januari 1931 waren zijn opa en oma al overleden en
leefden ook de drie zussen van zijn vader niet meer. Bij het overlijden van zijn vader op 30
september 1932 waren alleen de 3 broers van zijn vader nog in leven.
Uit de “boedelscheiding van de nalatenschap van Jonkheer J.W. van den Bosch” blijkt de
familiesituatie als volgt:
1. Hendrik van den Bosch was op dat moment burgermeester van de gemeenten Leersum
en Amerongen en woonachtig in Leersum
2. Rudolf René van den Bosch was dan Landrechter en woonachtig in Medan
3. Willem Adriaan van den Bosch was op dat moment Ritmeester (Kapitein van de
Cavalerie) en woonachtig in Breda
4. Als erfgenaam van de reeds overleden zus Elisabeth Cornelie Cecile trad op Elisabeth
Jacqueline Marie van Geen die woonachtig was in Putten.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er naast bovengenoemde personen (3 ooms en een
nicht van Jan Willem) geen erfgenamen waren en kan worden aangenomen dat als de overige
oom en tantes al getrouwd zijn geweest, er geen kinderen uit die huwelijken zijn
voortgekomen.
Verder onderzoek naar de broers en zussen van vader Van den Bosch leert het volgende:
Isabelle Marie Anne Josine Charlotte
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Geboren op 1 mei 1874 in de Bilt en overleden op 1 Augustus 1901 - Kaiserswerth, Rijnland
(D) op d leeftijd van 27 jaar. Zij is niet gehuwd geweest en ha ook geen kinderen.
Henriette Jacqueline 1874-1901
Geboren op 25 juli 1876 te Utrecht en overleden 7 December 1900 te Wageningen op de
leeftijd 24 jaar. Zij is niet gehuwd geweest en had ook geen kinderen.
Johan Willem
De vader van Jan Willem is geboren op 29 september 1877 te Utrecht en is overleden op 1
oktober 1932 op d leeftijd van 55 jaar. Was eigenaar van de onderneming Potjowati,
Trenggalek, Kediri, Oost-Java (Java). Hij is niet gehuwd geweest, maar op 18 januari 1931
werd bij een Indonesische vrouw genaamd Soepina een zoon geboren, die hij op 16 juli 1931
formeel heeft erkend als zijn zoon en genoemd Johan Willem.
Hendrik (oom Henk)
Geboren op 17 maart 1881 te Utrecht en overleden op 21 oktober 1953 in Leersum op de
leeftijd van 72 jaar. Hij was Burgemeester van Amerongen en Leersum van 1921-1946. Hij
huwde op 30 juni 1921 te Renswoude met Cornelia Henriette Teats (Barones 1889-1987) Uit
dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: 1 dochter: Elisabeth Louise Cornelie Jacqueline en 2
zonen: Jan Willem en Oscar Rudolf.
Elisabeth Cornelie Cecile.
Geboren op 15 februari 1886 te Utrecht en overleden op 15 maart 1913 in Den Helder op de
leeftijd 27 jaar. Zij as gehuwd met Mathieu Lambert van Geen, geboren op 30 Augustus 1883
te Maastricht en overleden op 4 maart 1970 in Putten op de leeftijd van 86 jaar. Van Geen was
Marine officier 1915, laatste rang LTZ1 1917-1919 daarna burgemeester van Waardenburg
1920-1927 en vervolgens van Putten 1927-1948. Uit dit huwelijk is de eerder vermelde
dochter (mede-erfgenaam van de nalatenschap van haar oom Johan Willem) Elisabeth
Jacqueline Marie van Geen geboren. Een jongere dochter is in 1913 dood ter wereld gekomen
en is waarschijnlijk de oorzaak van haar jonge overlijden
Willem Adriaan
Geboren op 13 maart 1888 te Utrecht en overleden op 16 juli 1956 in Doorn op de leeftijd van
68 jaar. Hij was ongehuwd en als officier dienend bij de Cavalerie.
Rudolf René (oom René)
Geboren op 19 juli 1890 te Utrecht en overleden op 8 april 1945 in het interneringskamp
Tjimahi Prenanger op den leeftijd van 54 jaar. Hij bekleedde regentschappen op West Java en
was voorzitter van de Landraad te Bandoeng 1938-1945. Hij trouwde op 1 Juni 1920 te
Arnhem met Cornelia Jacoba Christina van Vloten (1898-1997) en ze kregen samen 1 dochter
Elisabeth Gerarda Renee

Voogdijschap
Over de voogdijschap van Jan Willem heeft hijzelf niet een volledig beeld, maar uit de
documenten uit de bijlage is het volgende met zekerheid vast te stellen.
Uit de “acte van boedelscheiding” blijkt dat de jongste broer van zijn vader (Rudolf René)
“…bij beschikking van de Raad van Justitie te Soerabaya van 1 april 1933…” optrad als
voogd “…over Johan Willem van den Bosch, zonder beroep…”. Ook wordt in de acte zelfs
gesteld dat Jan Willem bij zijn oom is “…gedomicilieerd…”. Verder blijkt uit diezelfde acte
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dat “…Ludwig van Davelaar, lid van de Weeskamer te Medan…” toeziend voogd is van
“…voormeld minderjarig kind…” met als hoofdverantwoordelijkheid om zijn belangen te
behartigen “…voor zover die met die van den voogd in strijd zijn,….” Hieruit kan worden
afgeleid dat de belangenbehartiging van Jan Willem na het overlijden van zijn vader juridisch
goed was vastgelegd. Alleen kunnen er vraagtekens worden gezet bij het gestelde dat Jan
Willem bij zijn oom zou wonen. Mogelijk is dit alleen de eerste 3 jaren van zijn leven het
geval geweest.
Ook uit de schikking voor de verkoop van Staatsobligaties die tot het vermogen behoren van
Jan Willem blijkt die zorgvuldigheid. De voogd treedt in overleg met de toeziend voogd en
legt dit vervolgens juridisch vast. Deze verkoop zou verband kunnen houden met zijn
overbrenging door zijn oom naar het weeshuis Pro Juventute in 1934. Dat zou de (onjuiste)
herinnering, dat zijn vader overleed toen hijzelf 3 jaar oud was, kunnen verklaren.
Uit de akte van inventaris blijkt dat op 13 maart 1951 als voogd en toeziend voogd
respectievelijk Leon Desire Kurtz en Johan Christiaan Nijland zijn benoemd. Aan de laatste
heeft Jan Willem goede herinneren, hij was zijn tekenleraar op de RHBS in Amersfoort. Een
naam die Jan Willem zich wel herinnerd is Dhr Mulholland, die een rol heeft gespeeld bij zijn
reis naar Nederland. Of hij voogd of toeziend voogd was is niet duidelijk. Wel was toen zijn
oom Rudolf René al overleden en moet er na diens overlijden, op 8 april 1945 in het
interneringskamp Tjimahi Prenanger, een andere voogd zijn aangewezen.
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