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Inleiding

Het archief van dr. M. Feitsma (1911-1968), gereformeerd predikant, werd
in november 2014 overgedragen door H.R. Feitsma en J. Feitsma-Dokter. De
laatste maakte bij het archief uitgebreide beschrijvingen die in de verschillende omslagen zijn opgenomen. Als bijlage wordt een gedetailleerd overzicht van het archief van haar hand toegevoegd.
dr. M. Feitsma
22 februari 1911, Leeuwarderadeel – 17 november 1968, Bolsward
Predikant van 1936 tot overlijden.
1936 -1937
1937, 14 nov.
1942, 14 juni
1946, 26 mei
1947, 14 dec.
1949, 4 dec.
1954, 9 mei
1957, 6 dec.
1967, 2 juli

Preekbeurten
Bevestiging Schettens/Schraard
Bevestiging Beverwijk
Bevestiging Amstelveen
Afscheid i.v.m. vertrek Indië als legerpredikant
Werk hervat in Amstelveen
Bevestiging Oenkerk
Bevestiging Emmen
Bevestiging Bolsward

Uit het archief verwijderd
M. Feitsma, De stem van hun meester. Leerboekje over de Heilige Schrift ten
dienste van het catechetisch onderwijs, 1954 (dubbel exemplaar).
Deputaten AKB, Honderddertig jaar gemeenten en predikanten, Goes 1964.
Ton van Tast, De daverende dingen dezer dagen. Het geval Van Meegeren,
Den Haag z.d.
G. Westermann en Tiny ten Have, Neerlands Volkslied, Amsterdam [1941].

Plaatsingslijst

Doos 1
1

Register met preekbeurten, catalogus van preken, gedoopten,
belijdenis des geloofs, huwelijksbevestigingen, begrafenissen,
teksten uit Bijbelboeken en overzicht van catechismuspreken,
1936-1968.
1 deel

3

Stukken betreffende catechisatie. Bevat M. Feitsma, De stem
van hun meester. Leerboekje enz., 1953-1960, 1941-1960.
1 omslag

4

Getuigschrift Gereformeerde Gymnasium, examens Vrije Universiteit, stukken betreffende studentenverenigingen en verklaringen van de gereformeerde kerk Amsterdam-Zuid, 19311936.
1 omslag
N.B. bevat een draaglint, paars, rood, goud, [van
Demosthenes?], zonder penning, z.d.

Doos 2
5

Stukken betreffende zijn promotie, 1954-1956.
1 omslag, 1 doosje en een deel
N.B. Bevat de doctorsbul en foto’s van de promotie.

6

‘Herinneringen uit mijn eerste gemeenten Schettens en
Schraard’, nov. 1937-mei 1942.
1 omslag

7

Brieven uit Schettens, 1942-1946.
1 omslag

8

Stukken betreffende Beverwijk, 1942 en z.d.
1 omslag

9

Stukken betreffende Amstelveen, 1946-1954.
1 omslag

10

Stukken betreffende Oenkerk, 1946-1955 en z.d.
1 omslag

11

Stukken betreffende Emmen, 1957-1967.
1 omslag

12

Stukken betreffende Bolsward, 1967.
1 omslag

13

Stukken betreffende niet aangenomen beroepen van Zevenhuizen, Maassluis, Monster en Drachten, 1942-1957.
1 omslag

14

Stukken betreffende niet aangenomen beroep in Driebergen,
1964 en z.d.
1 omslag

Doos 3
15

Stukken betreffende niet aangenomen beroepen te Franeker en
Borger, 1964-1965.
1 omslag

16

Legerbrieven, brieven van Feitsma afgedrukt in de Kerkbode.
Officieel orgaan van de gereformeerde kerken van Aalsmeer,
Nieuwe- en Ouder-Amstel enz., 1948-1949.
1 deel

17

Stukken betreffende zijn tijd als militair in Nederlands-Indië,
1948-1949.
1 omslag

18

Persoonlijke stukken en documentatie betreffende de Tweede
Wereldoorlog, 1939-1955 en z.d.

19

Paspoort en rijbewijsenkele stukken en politieke documentatie,
1946-1967 en z.d.
1 omslag

20

Stukken betreffende ziekte en overlijden, 1965-1968.
1 omslag

21

Enkele kranten met familieberichten, bonnen betreffende de
uitzet en een kasboekje, 1875-1939.
1 omslag

22

Foto’s, als student, majoor en burger, z.d.
1 stuk

23 1

Brieven en telegrammen aan ouder, schoonouder en familie,
vanuit Nederland-Indië, 1948-1949.
1 omslag

24

Stukken betreffende H.R. de Jong, 1933, 1945 en 1995-2013.
1 omslag

Doos 4-10
2
Preken, referaten en inleidingen, ca. 1936-1968.
7 dozen

1

Inv. nrs. 23 en 24 in doos 3

Overzicht van de overgedragen archiefstukken.
De onderstreepte stukken werden niet overgedragen.

Groot, dik boekwerk, waarin met de hand geschreven, preekbeurten met
datum, plaats, tekst enz.; catalogus van de preken; bijzondere
gelegenheden (christelijke feestdagen); gedoopten; belijdenis
des geloofs afgelegd door; kerkelijke huwelijksbevestigingen;
begrafenissen; teksten uit de afzonderlijke bijbelboeken; overzicht van de catechismuspreken
Alle met de hand geschreven preken, de laatste paar jaar getypt. 21/2 krat
Catechisatie Dictaten over de Heidelbergsche Catechismus. Alle ‘zondagen’
uitgetypt.
Catechisatie Dictaat over de Heidelbergsche Catechismus (Zondag 1 t/m 19)
Idem (Zondag 20 t/m 33)
Idem (Zondag 34 t/m 52).
4 leerboekjes over de Heilige Schrift ‘De Stem van hun Meester’ Uitgegeven
door Kok-Kampen, in de jaren 1953, 1954, 1958 en 1960 geschreven door M.F. ten dienste van het catechetisch onderwijs
Vragenlijst voor de oudere catechisanten en voor de belijdenis-catechisanten.
Vragenlijst bij de samenvatting van onze Geloofsleer.
Onderzoek naar de gegevens over verbond en doop is……
Studie of preek over 1 Cor. 15. en 2 Cor. 5
Twee preken n.a.v. de zondagen 26 en 27 over het Genadeverbond en de
Heilige Doop - op verzoek gepubliceerd in 1960 in ?? vermoedelijk het kerkblad ?
Twee losse genummerde preken, vermoedelijk uit de ‘grote stapel’ gehaald.
[Preken 1040 en 1120 teruggebracht naar ‘de grote stapel’]
1931
Getuigschrift Gereformeerd Gymnasium Amsterdam ‘mitsdien bekwaam is
tot de studie aan eene Universiteit in de faculteiten der godgeleerdheid, enz.’
1931/1936
‘Universitas Libera Reformata’
Officiele oorkonde, per jaar getekend met een aparte brief van de faculteit.
Oorkonde van studentenvereniging, inclusief zegel
Oorkonde van het dispuut ‘Demosthenes’, inclusief lintje.
Syllabus van de vereischten voor het cadidaats-examen theologische faculteit (uitgave 1933)
18-4-1936, brief A’dam Zuid, aanbeveling classis
28-4-1936, brief M.F. verklaring nog niet in de dienst des Woords te zijn
voorgegaan
29-4-1936, brief van Classis Amsterdam, verlof gegeven te staan naar de
Bediening des Woords en der Sacramenten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland c.a.

1956
Oorkonde doctorsbul ‘Het Theopaschitisme’ met zegel, lint, verpakt in bijbehorend doosje en oorkonde volledig in latijn
Map met correspondentie betreffende de promotie.
Ook de dissertatie-stellingen.
Knipsels i.v.m. promotie.
Schettens/Schraard
Beroepingsbrief
Brief vanuit Schettens ‘of u naar de begeerte van ons aller hart de de herderstaf in ons midden op wilt nemen’ ondertekend door bijna alle
gemeenteleden
Benoemingsbrief
Attestaties van de kerk Amsterdam Zuid
Diverse notities, instructies voor hulpprediker
Ledenlijsten
Presentielijst
Uitgetekende straten met namen erbij
Uitgetekende plattegrond van de kerk met 109 zitplaatsen
Foto en tekening van de kerk
Brief van classis Bolsward n.a.v. beroep te Beverwijk
Brief vanuit Beverwijk aan Schettens/Schraard van M.F.
Brieven van kinderen basisschool aan ds. In Beverwijk
Brieven van gemeenteleden aan ds. In Beverwijk
Pagina uit ‘Historie Schettens-Longehouw’ kentekenbewijzen vanaf 1910
t/m 1947
Beverwijk
Brief scriba met voorstel drietal
Brief scriba - benoeming. Uitgebreid schrijven met prachtige bewoordingen
en bijlage over traktement
Brief scriba met voorstel om bezoek te brengen
Telegram, beroepen - brief volgt
Ontslagbrief i.v.m. beroeping Amstelveen
Artikeltje uit een kerkblad?
Bedankt voor Oenkerk
Amstelveen
Afscheidsavond van de jeugd van Amstelveen
Indiëtijd apart vermeld ontslagbrief classis en gemeente
Briefje M.F., t.b.v. van approbatie der cl, Leeuwarden
Beroep naar Oenkerk aangenomen
Foto kerkgebouw
Oenkerk
Beroepingsbrief met in bijlage opgave van het predikantstractement met
zodanige emolumenten enz.
Telegram, beroepen - brief volgt
Officieel, ‘Beroepsbrief’ uitgebracht door de Gereformeerde Kerk van Oenkerk
Ontslagbrieven, Actuarius der classis Leeuwarden
Kerkeraad van kerk Oenkerk

Brief van kerkenraad aan classis Leeuwarden, M.F. heeft beroep naar Emmen aangenomen
Zondagsblad van het Friesch Dagblad - De Sneinspetiele van zaterdag 27
augustus 1955 met een artikel over Schettens en Longerhouw.
Emmen
Brief scriba, bevestiging tel. Onderhoud - voorstel tweetal
I.v.m. vacature
Beroepingsbrief
Aantal brieven van gemeenteleden om s.v.p. naar Emmen te komen. Ook
van kerkeraad, Emmen zit in crisis ‘Ik hoop hartelijk, dat God
U en Ue kerkeraad overtuigt, Hier moeten we hulp bieden!’
Zegt U deze dingen aan de broeders in Oenkerk.
Brief scriba, pastorie naast de zuiderkerk voor U en Uw gezin ter beschikking
Brief van M.F., verklaring, t.b.v. de approbatie door de classis Coevorden,
beroep van de kerk van Emmen mondeling aangenomen
Brief van M.F., verzoek tot ontslag vertrek Bolsward
Acte van ontslag, prachtig gekalligrafeerde brief (classis) en acte van ontslag
door de kerkeraad
Jaarboekje 1958 geref.kerk emmen
Stuk Emmer Courant d.d. 9 november 1963, twee predikanten in het zilver
Bolsward
Korte uitleg over Bolsward
Beroepingsbrief
Brief M.F., verklaring t.b.v. approbatie door de classis Bolsward,
Beroep aangenomen
Overeenkomst
Gids voor de Gereformeerde Kerk van Bolsward 1968/1969.
Niet aangenomen beroepen
1942, Zevenhuizen (Gr.), Beroepsbrief
1945, Maassluis, Beroepsbrief
Aantal brieven van gemeenteleden om s.v.p. te komen, ook van jongelingsvereniging ‘Bidt en Werkt’
Ds.heeft waarschijnlijk kennisgemaakt op 2e Kerstdag en wordt in een brief
al welkom geheten
1952, Monster, Beroepsbrief
1957, Drachten, Beroepsbrief
1964, Driebergen, Brief met voorstel van tweetal
Beroepsbrief
Brieven over salaris (gelijk aan leraren)
Aantal brieven van gemeenteleden Driebergen om s.v.p. te komen. Een inwoonster van bejaardentehuis verzoekt om de preek op zenden,
daar zij hem zo graag nog eens over wil lezen, met daarbij een
gedicht toegevoegd.
Een inwoonster van bejaardentehuis verzoekt om de preek op te zenden, daar
zij hem zo graag nog eens over wil lezen, met daarbij een gedicht toegevoegd, Brief van gemeentelid Emmen om te blijven,
want die hoort zijn preken zo graag,
Jaarboekje en plattegrond van Driebergen

Telegram op vakantie-adres van de scriba Emmen, dankt hartelijk voor vrijmoedigheid om voor het beroep van Driebergen te bedanken.
1964, Franeker, Beroepsbrief
Boekjes en kaarten over Franeker
Plattegrond Franeker
Brieven van zowel mensen uit Franker (om te komen) en mensen uit Emmen
(om te blijven). Persoonlijke brieven, zitten juweeltjes tussen, 1
persoon heeft zelfs gewed!
Jaarboekje 1963
1965, Borger, Beroepsbrief
Indië, januari 1948 t/m december 1949.
Dik boekwerk met ‘Legerbrieven’ aan de gemeente Amstelveen.
Begonnen aan boord s.s. ‘Waterman’ en gestopt aan boord s.s. ‘Tabinta’.
Op humorvolle wijze is de zeer spannende tijd in Indië beschreven.
Uiteraard over de godsdienstoefeningen, maar heel veel over de politiek en
leefwijze aldaar.
Een flink aantal originele exemplaren van de ‘Kerkbode waarin genoemde
brieven zijn afgedrukt.
Diploma opgemaakt aan boord van S.S. Waterman dat Feitsma M. op 4 februari 1948 de evenaar is gepasseerd enz. enz. - satirisch
Amstelveensch Weekblad, vrijdag 2 december 1949: kort artikel: Ds. M.
Feitsma weer thuis na 22 maanden dienst.
Amstelveensch Weekblad. Vrijdag 9 december 1949: lang artikel. Ds.
Feitsma van Java weer thuis.
Uitgeknipt krantenartikeltje: ‘Tabinta’ aangekomen.
Uitgeknipt krantenartikeltje: ‘Ze komen terug’ o.a. maj.veldprediker M.
Feitsma
Oorkonde van de Koninklijke Landmacht: verklaring dat Feitsma M. op
trouwe en waardige wijze het Vaderland overzee heeft gediend
bij het herstel van orde en vrede.
Certificaat behorende bij het ereteken voor orde en vrede, uitgereikt 24 december 1949.
Oorkonde Garderegimenten, Grenadiers en Jagers
Persoonlijke brieven aan ouders, later aan moeder, omdat vader is overleden
toen M.F. in Indië was. familie vindt dit te persoonlijk. Overal
spreekt het Godsvertrouwen uit en de situatie daar wordt zeer
kritische beschreven.
Brief op officiëel papier van ‘Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger Koninklijke landmacht’ aan echtgenote d.d. 19-2-1948 dat haar man
in blakende welstand is aangekomen in Batavia.
Brief aan echtgenote december 1948: van het Ministerie van Oorlog: Goede
dagen, ondanks veel gemis en Hij beware Uw uitgang uit het
oude jaar en Uw ingang in het Nieuwe Jaar door Jezus Christus,
den Heer’.
Paar telegrammen uit Indië de laatste: ik kom weer thuis

1940/1945
‘Klein maar dapper’ nr. 58, laatste nummer van den 4en jaargang,
Zaterdag 5 mei 1945 ‘Onvoorwaardelijke Capitulatie’
Stripverhaal: De Daverende Dingen Dezer Dagen Door Ton van Tast Oorlogs Prentenboek
Trouw: eerste jaargang, nummer 11o.a. de Koningin sprak.
Trouw: no 10 31 augustus ‘43 Oranjebode
Trouw: Bevrijdingsnummer met als bijlage: artikel in het Engels ‘A hearty
welcome to you, soldiers of the Allied Armies’
Trouw: 3e Jaargang no 7., 5-mei-45
Volk van Nederland: Gij zijt Vrij! ‘Een wonder Gods’.
Trouw speciale uitgave voor Midden-Kennemerland slotnummer dinsdag 5
juni 1945,
‘Nieuwsbulletin’ 4 mei 1945 no 177, Extra editie Hedenavond om 20.30 uur
meldde de B.B.C., dat de duitsche bezettingslegers in West Nederland, N.W. Duitschland en Denemarken, zich zaterdag 5
mei, des morgens om 8 uur over zullen geven. Waarschuwing:
Onthoudt U van demonstratie totdat de Engelsche bezettingstroepen gearriveerd zijn. Er mogen te elfder ure geen onnodige
offers meer gebracht worden!
Vijf landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl,
Smit door M. van Santen
Cynisch overlijdensadvertentie van Adolf Hitler
Liturgie: Dankdienst (bevrijding) in de Groote Kerk te Beverwijk
Boekje: ‘Wat moet er met de N.S.B.-ers gebeuren ?’ door Kr. Strijd,
Ned.Herv.Pred. Hengelo (O)
De Spiegel nr. 32 7-mei-55 5 Mei 1945 Nederland Vrij ! Een historisch tijdvak in beeld. Uitgegeven bij de 10-jarige herdenking van de bevrijding.
Verdrukt en Bevrijd Uitgave A. Roelofs van Goor - Meppel
Bewijs van vrijen doorgang, gebied Noord Holland en afsluitdijk met autobus met 40 kinderen
Persoonsbewijs
Distributie stamkaart + aantal bonnen
Vaantje:, ‘Nederland en Oranje’
diversen
Stripverhaal: Hier word u, ô Jeugd!gegeeven, Hein Colyn zyn roemryck
leeven. (een A4tje)
Stripverhaal: De Daverende Dingen Dezer Dagen Door Ton van Tast het
geval van Meegeren
Op achterkant: paraplu, parasolletje. ‘t Leven weer n lolletje. Met daartussen: Holland vrij Indië vrij
Neerlands Volkslied: geillustreerd door G. Westermann gecalligrafeerd door
Tiny ten Have
Brief van 26 maart 1945: Amsterdam-Zuid. De Raad deed o.a. de volgende
uitspraak: ‘dat men zich met de verklaring van 1905, zooals die
door de Synode 1942/1943 is , aangehaald en bevestigd, tevreden zal houden’.
Na een korte verklaring te hebben afgelegd, verlieten ondergeteekenden
daarop de kerkeraadsvergadering. Zij spraken uit de gemeen-

schap van Woord en Sacramenten met de meerderheid van den
kerkeraad verbroken te zien. Onderaan brief een antwoordstrook: wel of niet vrijgemaakt worden.
Boekje ‘Honderd dertig jaar gemeenten en predikanten’ Uitgave van het
algemeen bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
april 1964.
Paspoort
Rijbewijs
Kaart voor een goed verteller
persoonlijk
Persoonlijke brieven aan ouders, later aan moeder, omdat vader is overleden
toen M.F. in Indië was.
Aantal telegrammen, waaronder aan echtgenoot: Ik kom thuis !
Bewijs van vrijen doorgang, gebied Noord Holland (op naam)
Persoonsbewijs
Distributie stamkaart + aantal bonnen
Kaart aan zijn vriend H.R. de Jong, d.d. 21-4-1933.
Overlijdensbericht van Hendrik Roelof de Jong - aan het eind van de oorlog
gefusilleerd.
Ziekte en overlijden
Artikel Emmen-Zuid waarin M.F. over ziekte en operatie spreekt (1965)
Mededelingenblad Geref.Kerken Bolsward/Schettens sep-68 stukje van M.F.
aan de geliefde broeders en zusters en dank voor de vele bewijzen van meeleven
Twee lieve ansichtkaarten
17-11-1968 overlijdensbericht
Liturgie rouwdienst 20 november 1968 in Bolsward
Liturgie rouwdienst voorafgaande begrafenis 21 november 1968 te Emmen
Gids van de Gereformeerde Kerk te Oenkerk nr. 22 november 1968: in memoriam
Gids van de Gereformeerde kerk te Oenkerk nr. 23 december 1968: dankwoord mevr. F.
Aantal berichten van overlijden en in memoriam, o.a. van E.J.O.:
‘Wat er nog van hem over was, is in Emmen in de wereldakker gezaaid…..’
‘Hij predikte op de hoeken van de straat en blies zelf zijn partij mee met de
muzikanten’
‘Hij deed zijn werk met milde humor. Hij speelde met de catechisanten en
knutselde met z’n kinderen’
‘Zijn levenshuis werd afgebroken, steen voor steen’
Extra
Alkmaarsche Courant nr. uit 1875 wel erg beschadigd, bewaard i.v.m. rubriek Burgerlijke stand getrouwd Der Jan Hekkert en Johanna
Hillegonda van Koot (grootouders mevr. F.)
Watergraafmeersche Kerkbode, advertentie huwelijk Adriaan Lakerveld en
Johanna Hillegonda Hekkert 1908 (ouders mevr. F.)
Amsterdamsche Kerkbode, zelfde als Watergraafmeersche Kerkbode 1908

Kerkbode van Aalsmeer, Nieuwer- en Ouder-Amstel, jun-48 artikel van
M.F. ‘Onze kerkenordening’.
Kasboekje 1937 t/m 1939 b.v. ontvangen traktementen van Schettens 100
Schraard 75
Oude envelop van ‘De Bijenkorf’ alle aankopen voor de uitzet
Togakoffertje
Fotoboek Indië, mee terug naar familie.
Fotoboekje promotie

NAGEKOMEN STUKKEN
Bij inv. nr. 23
Brieven geschreven uit Indië

11-0229-02-1948

12-03-1948
01-04-1948
08-04-1948
09-04-1948
25-06-1948
11-07-1948

10-0802-09-1948

31-1016-11-1948

13-12-1948

Aan ouders/schoonouders
a.b. Waterman – reisverslag, goede hut, in het ruimen liggen
400 man bij elkaar, ook zitten er a-sociale elementen tussen.
Soekaboemi – vaste standplaats – altijd geweer mee en last van
heimwee. Kennisgemaakt met ds. Henk van der Wey, met wie
hij later tegelijk in Emmen werkte. Zie archief Emmen: stuk
Emmer Courant d.d. 9 november 1962:twee predikanten in het
zilver
Soekaboemi – spreekt graag fries met jongens uit Friesland.
Verruwing van heel veel jongens is Godgeklaagd.
Soekaboemi – alleen gesproken over pastoraat en familieaangelegenheden en aanstaande verhuizing Tjiandjoer
Soekaboemi – is Brigadeveldprediker geworden en gaat deze
dag verhuizen naar Tjiandjoer
Tjiandjoer – brief voor de 70e verjaardag van zijn moeder –
alleen privézaken
Tjiandjoer – wagen met 4 jongens beschoten, 2 gewonden, 1
dood.
Louwinanggoe – buitenpost 61 km van huis. Naar een classisvergadering geweest, kwam in aanraking met de problemen van
de Indische kerken.
Tjiandjoer – ditjes en datjes
Tjiandjoer – was gevallen in een ravijn en wondergoed afgelopen. Alles wat Java zelf voortbrengt is goedkoop, maar import
schrikbarend duur. Eerste maanden alles vreemd maar nu: ik
houd van dit land en van dit volk. Het leven hier in Indië is toch
veelszins verrot en corrupt. De Nederlanders behandelen de inlanders op de ondernemingen niet veel beter als slaven – geldwolven zijn de meesten.
Tanggeung – voor 2e keer gesproken over een tussentijdse reis
als begeleider van Jagers die naar huis gaan.
Tjiandjoer – Chaos en dan komt min. Stikker nota bene in Holland terug met de mededeling dat het de laatste tijd rustiger
wordt. Van a tot z onwaar.
Tjiandjoer – ½ pagina afgedrukt met een oproep van het P.I.T.
(ze kregen b.v. kerstnummers van 1938 – wij dateren reeds

maart 1948). Situatie is erg onrustig, onbehaaglijk gevoel als je
naar buiten moet, steeds een revolver bij de hand.
04-02-1949 Pandeglang – Heeft intussen een week in hospitaal gelegen.
Thuisvaart van de Jagers geen enkele zekerheid. Dus verblijf
van dat bataljon wordt bijna 3 jaar. “Kan met een gerust hart
verklaren dat zulks misdadig is van de regering. Steeds maar
geconfereer in kostbare jaren. De regering heeft genoeg critiek
gehoord en zij blijft verantwoordelijk`.
26-03-1949 Batavia Mill.Hospitaal – Voor 2e keer opgenomen i.v.m. amoebe. Zeer kritisch over een gelezen boek `Gesprekken met Gabriel`.
02-04-1949 Batavia Mill.Hospitaal – Heeft de avond daarvoor dierbare
stemmen gehoord . Telefoon i.v.m. ernstig ziekzijn vader.
Aan moeder
04-04-1949 Batavia Mill.Hospitaal – Eerste brief alleen aan zijn moeder
omdat vader is overleden. Verder privé schrijven aan moeder.
03-05-1949 Pandeglang – Had brief ontvangen met bijzonderheden over
laatste dagen van zijn vader. Heeft brief geschreven aan Joop de
Jong-Wiersma (verjaardag), haalt aan dat zij een ontzaglijk
zware slag heeft gehad door Henk´s sterven. Moet weer naar
Batavia omdat de kwaal is teruggekomen. Zal daarna vermoedelijk niet terug gaan naar de Jagers, het werk zal te zwaar zijn.
Onbekend – Batavia Wilhelminahotel – Zomer is in aantocht, dus in ieder
geval voorjaar. Voelt zich beter, had afgekeurd kunnen worden,
maar wil om verschillende redenen zijn tijd uitdienen.
30-05-1949 Vliegveld Tjililitan – Geen buitenpostwerk meer, maar de
vliegbasis en het kamp Kramat Djati, eveneens vliegveld Semplak bij Buitenzorg.
07-06Vliegbasis Tjililitan – Mist zijn vorige werk wel. Op de basis
zijn mensen van de K.L. (Koninklijke Landmacht) en van het
K.N.I.L. (Kon.Ned. Ind.Leger) en de verhouding tussen die beide groepen is nog nooit goed geweest. Bovendien een echte
vriendjespolitiek.
03-07
Vliegveld Tjililitan – Ziekenzaaltje.
Opnieuw ziek geworden. Situatie op java wordt met de dag
verwarder. Het terrorisme heeft een hoogtepunt bereikt. Ook
steekt het Communisme opnieuw de kop op
10-07
Mil.Hospitaal Batavia – Contact gehad met Herv. Predikant in
Batavia i.v.m. een stel herv. jongens die binnenkort belijdenis
wilden doen. Op de vraag wanneer er H.Av. was kreeg hij het
wonderlijke antwoord - wij hebben geen regel voor onze
Av.viering. Wanneer de gemeente daar behoefte aan heeft en ze
zegt het aan de kerkeraad dan vieren wij het. Wat een slap gedoe hè
21-07
Mil.Hospitaal Batavia Zijn moeder had geschreven over de VUdagen en dat Berkhouwer moe was. Logisch als je ook nagaat
wat die man presteert. De dokter weet nog steeds niet of hij gewoon geelzucht heeft of de ziekte van Weil. Zwager op bezoek
geweest, gaat na bijna 3 jaar naar huis en heeft zijn jongste nog
nooit gezien. In het hospitaal veel gewonden en verminkten en
dan te bedenken dat al die offers eigenlijk voor niets gebracht
zijn. De situatie is hier treuriger dan ooit tevoren. Al die dui-
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zenden en miljoenen niet-christenen zijn serieuzer en getrouwer
in hun godsdienst dan vele christenen in de hunne. Vraag is
dan: zullen al deze mensen voor eeuwig verloren gaan ?
Mil.Hospitaal Batavia Buiten de dienstbrieven 906 brieven verzonden, komt dus wel over de 1000. Moeder is toch niet verontrust door die laatste “bezwaarde” brief ? Niet nodig, ik ben alleen maar tot de ontdekking gekomen dat het Geref. Systeem
wel wat al te gemaakt en al te mooi voorgesteld is op het punt
der Schriftbeschouwing.
Batavia – Nog erg moe na de geelzucht, maar werkt wel weer.
Woont nu in J.P. Coenkazerne in het officiershuis, ligt samen
met een kapitein op een kamer. Heeft intussen zwager uitgezwaaid, ging met de Johan van Oldenbarnevelt naar huis.
Tjipanas. – Gaat morgen naar Tjibadak (via Soekaboemi) waar
ook Jagers liggen. Werkt dus waarschijnlijk weer werkzaam in
de buitenpost. Heeft nooit meer dysenterie. Hoe het in Indië nog
eens gaan zal is niet te zeggen. Het lijkt voor de Hollanders niet
zo gunstig. De Nederlanders worden binnenkort als vreemdelingen beschouwd.
Batavia – Bericht van het hoofdbureau Geest.Verz.te Bandoeng
dat hij half Oct. Overgeplaatst zal worden naar het subsistentenkader in Batabia om 4 nov. met de Jagers naar huis te kunnen varen. Overplaatsing is alleen om administratieve redenen.
Batavia – Gaat over zijn werkzaamheden. Gaat preken in Dèpok
(op 30 km afstand)m was vroeger een bijna geheel christelijke
desa; de Jap heeft er echter schrikkelijk huisgehouden. De toestand in Indië is erg verward; wat daar nog van komen moet !
Batavia Coenkazerne. Laatste brief uit Indië. Het laatste rukje in
Indië is niet het rustigste. Maar in Batavia geen levensgevaar.
Alle buitenposten zijn al opgeheven. Binnenkort dus naar huis
en is wel aan vacantie toe. Lichamelijk best gezond, maar na 2
jaar tropendienst is je geest oververmoeid. Er zijn tijden geweest waarin het werk ver boven m’n macht ging en ik heb me
wel wat vertild in dat opzicht.
Batavia – Laatste krabbeltje.
a.b. MS. “Tabinta” Roode Zee. Echt laatste brief.

Aan familie
27-05-1948 Tjiandjoer West Java – Brief: hartelijke dank voor alle medeleven en liefde omdat oudste zoon (8 jaar) zeer ernstig ziek was.
Heeft telefonisch contact gehad. Het onweerde die avond ontzettend en in de centrale , waar hij zat, sloegen grote blauwe
vlammen uit de zekeringen. Toch was het gesprek goed te verstaan.
11-06-1948 Tjiandjoer – Nog 25 veldpredikers te kort. Zit temidden van
mensen die met de dood in zeer nauw contact zijn geweest; die
makkers hebben zien sneuvelen, maar die ook geleerd hebben
inlanders dood te schieten als waren het honden. Deze jongemannen van 22 a 23 jaar zijn in de 20 maanden dat zij in Indië
zitten dikwijls ruw en onverschillig geworden. En … de meesten voelen het al niet meer. Ze denken dat het zo hoort. Het
werk als veldprediker is niet makkelijk. Binnenkort zullen er
weer acties beginnen. Het wordt steeds onrustiger en onveiliger

op de weg. Dit kan zo niet blijven. Djocja moet opgerold ! Als
men dat maar wilde begrijpen !
20-07-1949 Mil.Hospitaal Batavia Veel jongens verloren door onoplettendheid of onvoorzichtigheid, b.v. doordat ze bovenop een vrachtauto gezeten, niet goed opletten, en met hun hoofd tegen een viaduct vlogen. Zijn tijd op de vliegbasis was geweldig, veel
vluchten gemaakt, had zelfs eigen luchtvervoer. Aan het eind
van de brief: Indië gaat langzaam maar zeker naar de kelder,
dank zij onze regering, en ondanks het werk van onze soldaten.
Paar telegrammen van en naar M.F. i.v.m. verjaardag zoontje en ernstige
ziekte zoon. En een laatste telegram aan boord Thabinta: Ik ben
op weg naar jou.

Aanvulling op het al in bezit zijnd archief.
Bij niet aangenomen beroepen
24-02-1942 Brief aan ouders. Beroep naar Groningerland (moet dus Zevenhuizen zijn) niet aangenomen. Een bizonder licht bleef uit, maar
toch besluit genomen. Verder wat hij op zijn verjaardag heeft
gekregen, prachtig die geschenken uit de gemeente.
Bij 1940/1945
05-05-1945 Boodschap uit Assen (zus en zwager)
Bij Godsdienstoefening
Nog een paar preken en aantekeningen.

Bij inv. nr. 24.
Hendrik Roelof de Jong, 20-10-1911-12-02-1945

N. Buffinga, De krijg is des Heeren, levensschets van Ds Henk de Jong,
Amsterdam [1946] naar bibliotheek
21-04-1933 geschreven kaart van Muus Feitsma aan zijn vriend Hendrik
Roelof
12-02-1945 officieel overlijdensbericht (rouwkaart) van Hendrik Roelof
12-02-1995 In memoriam (vermoedelijk in Trouw). 50 jaar geleden
02-03-1995 briefje van Joop Lindeboom aan Henk Feitsma – waardering dat
haar Henk vernoemd is
1996
Libelle nr. 18: een bevrijdingsbijlage waarin ooggetuigeverslag
van Jan Heeze (destijds 10 jaar) en interview met Joop Lindeboom (de Jong)
12-11-1997 Brief van Inge Coutelas uit Australië: n.a.v. artikel in Libelle nr.
18 1996 – was als 17-jarig meisje gedwongen getuige geweest
van executie
23-02-1998 Brief van Joop aan mevr. Jopie Feitsma
06-06-1998 Nederlands Dagblad: Portret van Joop Lindeboom-de JongWiersma door Willem Bouwman

20-06-2010 Anno Venlo door Sef Derkx + gegevens Limburgs Museum 2
11-12-2012 rouwadvertentie in Trouw betreffende overlijden Johanna Hieke
Lindeboom-Wiersma
18-12-2012 Liturgie voor de dienst van woord en gebed afscheid Johanna
Hieke
21-01-2013 Trouw, Joop Lindeboom- Wiersma 1916-2012 (weduwe H.R.)
door Frans Dijkstra
Feb. 2013 Bedankkaart voor aandacht enz. voor oma lindeboom en tante
Joop gedurende haar lange leven
Alle atikelen/kaarten en brieven van Joop Lindeboom gaan over haar eerste
man Hendrik Roelof de Jong. Allemaal over hetzelfde alleen wat andere
bewoordingen (soms). Henk Feitsma is juist onlangs (25 september 2014) op
de erebegraafplaats in Overveen geweest (documentatie daarover zal bekend
zijn). Hij heeft foto’s gemaakt van het graf van Hendrik Roelof de J. In een
artikel wordt gesproken over een jongeman bij wie hij de arm om de schouder hield en die zou naast hem begraven liggen, helaas las ik dat nu pas,
anders was daar ook even een foto van gemaakt.
Fotos’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2 foto’s als jongeman, achterop de grootste staat tekst
Trouwfoto
Kiekjes van Henk en Joop met Muus en Joop
Strandfoto Henk en Jopie (gestuurd aan de andere Jopie in
2008)
Foto met straatnaam (wanneer niet bekend) met Jopie te Venlo
Jopie bij Monument te Haarlem bij Jan Gijsenbrug (datum onbekend)
Monumentje bij Jopie thuis ?
Foto van graf op erebegraafplaats te Overveen. Nieuwe niet
meegestuurd, documentatie wel bekend of op te vragen.

Sef Derkx heeft mevr. Lindeboom geïnterviewd in haar huis in Haren. Daarvoor
heeft hij contact gehad met Henk Feitsma, omdat hij gehoord had dat Henk naar
Hendrik Roelof was vernoemd. Op weg naar Haren is hij langs Emmen geweest
(woonplaats H.F.) en heeft o.a. een vulpen en een horloge meegenomen (waren van
Hendrik Roelof de J. geweest) om die eventueel te gebruiken op een foto. Daarvan
hebben wij niets gezien, wel kregen we het genoemde stuk (zie boven) toegestuurd.
Misschien meer bekend in het Limburgs Museum ?

