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INLEIDING 
 

Zomer 2010. Neef Arnold Plooij (geb. 1939) is over uit Australië. 
Hij verblijft tijdelijk in Vaassen, in het huis van zijn oudere zuster 
Tjoel. Het huis zal binnenkort op de markt komen en moet dus 
worden ontruimd. Arnold nodigt belangstellenden uit om te 
komen kijken of er in het huis nog familiepapieren zijn te vinden. 
Thea de Wilde en ik, Jet dBvK gaan op de uitnodiging in. We 
vinden brieven van onze overgrootmoeder De Clercq aan onze 
grootmoeder, haar dochter, Agatha. Een dikke envelop blijkt een 
pakket aandelen in de Russische spoorwegmaatschappij tot 
aanleg van de lijn Moskou - Wladiwostok te bevatten. 
Waardeloos geworden na de Russische Revolutie van 1917. 
Maar de belangrijkste vondst is een verzameling brieven, bijna 
allemaal vanuit Indië, geschreven door Agatha’s broer Rijnhart 
Willem (RW) en door diens vader Marius Petrus (MP). 
 
Aangenomen mag worden dat RW minstens eenmaal per maand 
iets van zich liet horen. De meeste brieven zijn aan zijn zuster 
Agaat gericht, maar er zijn ook brieven voor zijn vader bij. Soms 
deden de brieven de ronde in de familie. Er zullen ongetwijfeld 
ook brieven verloren zijn gegaan. Toch geven vooral de brieven 
geschreven tijdens zijn eerste verblijf (1916-1919) een goed beeld 
van RW’s wel en wee.  
Na een intermezzo in Holland – de paar brieven uit deze periode 
zijn minder interessant – keert RW in 1925 naar Indië terug, waar 
hij in 1939 overlijdt.  
Tot en met RW’s huwelijk in 1926 is de correspondentie 
regelmatig. Van de periode 1928 tot het jaar van zijn dood (1939) 
weten we weinig; er zijn van die jaren ongeveer vijftien brieven 
bewaard gebleven. 
In de eerste jaren van de 20ste eeuw was een brief uit Indië drie 
maanden onderweg.  In de jaren twintig wordt dat  

 
 

EEN ENKELE ENVELOP IS BEWAARD GEBLEVEN.  
DEZE BRIEF WERD GECENSUREERD. LET OOK OP DE DATA VAN 

VERZENDING EN ONTVANGST. 
 
teruggebracht tot vier weken. De verbindingen worden steeds 
beter. Vooral de “Indrapoera” van de Rotterdamse Lloyd 
(bouwjaar 1926) wordt zeer geprezen. En RW voorziet dat als de 
vliegtuigverbinding Londen – Singapore tot stand zal komen, de 
post zelfs in elf dagen over kan zijn. 
 
 
OUDERLIJK HUIS 
 
Rijnhart Willem de Clercq was de telg van een patricisch 
geslacht. Zijn vader, Marius Petrus (1845-1927), had na een 
moeilijke start – hij verloor al heel jong zijn vader – een eigen 



assurantiekantoor opgericht. De firma Wijtman, de Clercq en 
Warnaars was gevestigd aan de O.Z. Voorburgwal 101 in 
Amsterdam. 
Rijnharts vader was actief lid van de Doopsgezinde Gemeente in 
Amsterdam. Hij zat jarenlang in de kerkenraad en was regent 
van het doopsgezinde weeshuis “d’Oranjeappel”. 
Ook Rijnhart Willem (RW) begon, na de HBS gedeeltelijk te 
hebben doorlopen, zijn loopbaan op kantoor. Enige tijd was hij 
werkzaam in het assurantiekantoor van zijn vader. Hij was 
sportief, hield van zeilen. Evenals zijn vader was hij overtuigd 
lid van de Doopsgezinde Gemeente. Hij moet een gevoelsmens 
zijn geweest. In een brief van 23 maart 1909 aan Agaat en Co 
schrijft hij over “de vreugde en blijdschap der wedergeboorte”. 
Hij heeft dat zelf ook zo ervaren.  
 
 
ZENDING 
 
In 1914 – hij was toen 36 jaar – kwam RW in contact met de 
doopsgezinde zendeling-arts dr. Bervoets. Hoewel RW geen 
zendelingen opleiding had, zag Bervoets er wel iets in om RW 
naar Indië te halen. Als “hoger geplaatst, zowel in morele als in 
sociale zin genomen”, zou RW toezicht moeten houden op 
handelingen en optreden van eenvoudige zendelingen. Bervoets 
had vooral een betrekking bij een nog te openen 
melaatsenkolonie op het oog.  
Deze kolonie moest een unicum worden: meer dan een 
ziekenhuis een leefgemeenschap, waar de patiënten met hun 
familie zouden kunnen wonen. Een ieder zou voorzover zijn 
gezondheidstoestand dat toeliet, ingeschakeld worden bij het 
bewerken van het land en andere bezigheden.  
Het geld voor de bouw was er al. Ter gelegenheid van de 
geboorte van Prinses Juliana (1909) was er door de Centrale 
Dames Vereniging in Batavia een inzameling gehouden. Na 
aanbieding aan H.M. Koningin Wilhelmina werd de opbrengst 

bestemd voor de bouw van een leprozenkolonie. Uit naam van 
de Doopsgezinde Zendingsvereniging (DZV) had Bervoets de 
gift aanvaard. De naam van de kolonie, Dono-Rodjo betekent 
dan ook “Koninklijke Gift”. Op 3 augustus 1916 vestigde RW 
zich met de eerste bewoners in deze leprozerie. 
 
 
REIS NAAR INDIË 
 
In maart 1916 was RW aan boord van de “Vondel” uit 
Holland vertrokken. Gemakkelijk was de reis niet geweest: na 
grote worsteling had hij de troost van het Evangelie weer 
gevonden. Het verzoek van twee passagiers om in een hoekje 
van een publieke ruimte een korte dienst te houden, had hem 
gesterkt. Tien mensen waren aanwezig. Verderop zat van 
Houten op een schrijfmachine “zwaar te tikken” (19 maart 1916). 

 

 
 

FAMILIE EN VRIENDEN NEMEN AFSCHEID OP DE “VONDEL”. 
1 MAART 1916 



RW wordt opgevangen door de familie Bervoets, die in Kelet (bij 
Semarang) woont. Hij heeft het niet gemakkelijk. Hij ziet zijn 
gastheer weinig, er is geen geestelijk gesprek en de studie van 
het Javaans wil niet vlotten. Hij troost zich met de gedachte dat 
hij na maximaal vijf jaar recht heeft op een Hollands verlof. 
Wat wil hij als cadeau voor zijn verjaardag (9 juli) hebben, vraagt 
Agaat. Stop mijn verjaarsgeld maar in een fonds, antwoordt hij, 
“dan kan ik, weer terug in Holland, herenmodeartikelen 
aanschaffen zoals dassen, boorden, handschoenen, schoenen, 
kortom die dingen die maken dat je er als een heer uitziet. Wat 
een Christen toch ook wel mag hebben, al is het misschien wat 
ijdel.“ 
 
 
DONO-RODJO 
 
Op 13 augustus 1916 schrijft RW zijn eerste bewaard gebleven 
brief uit Dono-Rodjo. Hij voelt zich niet veilig te midden van een 
vreemde bevolking. Naar de natuurlijke mens zou hij bang 
worden. Hij is alleen in huis en heeft geen vuurwapen. “Maar 
Gods Engelenwacht is onverbreekbaar en sterker dan millioenen 
legers.” Hij hoopt toch echt dat zijn weg hem terug zal leiden 
naar Holland. Hij betwijfelt of hij ooit zal kunnen preken. Het 
Javaans is zo ontzettend moeilijk. Zijn werkkring is heel anders 
dan hij zich had voorgesteld: “De mensen liggen volstrekt niet in 
bed maar ze koken, planten, roken en eten goed, liefst 
lekker.”(november 1916). 
Uiteindelijk houdt RW het in Dono-Rodjo een jaar en drie 
maanden uit. Hij kan niet tegen de eenzaamheid, maar er is 
meer. De eigenzinnige Bervoets ligt met de nestor der 
Doopsgezinde zending, de gezaghebbende zendeling P.A. Jansz 
overhoop over de invulling van RW’s baan. De laatste, 
vertegenwoordiger van de Doopsgezinde Zendings Vereniging 
(DZV), vindt dat RW een tweejarige opleiding tot zendeling  
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moet volgen. Bervoets die vóór alles arts is vindt dat niet nodig 
en duldt van de zijde van de DZV geen inmenging in zijn project.  
Eind september 1917 is de situatie onhoudbaar geworden. RW 
wordt om gezondheidsredenen met verlof naar Bandung 
gestuurd. Hij heeft last van “drukkingen in zijn hoofd”. 
Niemand begrijpt dat hij het zo lang heeft uitgehouden. In 
vriendschap neemt hij afscheid van Bervoets. Wellicht kan hij 
een baan in Holland vinden (oktober 1917). 
 
 
VERBLIJF IN BANDUNG  
 
Eenmaal in Bandung, waar hij in hotel Homan verblijft, knapt 
RW zienderogen op. Ook, zoals hij zelf schrijft, “vanwege de  
drukte en het zien van mensen” (7 oktober 1917).  



Er volgen vier onzekere maanden. Weliswaar wordt RW 
geregeld door de Bond van Evangelisatie uitgenodigd om te 
preken maar ervoor betaald wordt hij niet. Deze Evangelisatie 
bijeenkomsten vinden plaats in de “grote kerk van Bandung”. 
Dat is mogelijk de Bethelkerk die nog steeds overeind staat. “Er 
was ook een fluitkoor van inlandse militairen (Christenen) om je 
oren dicht te stoppen”. (15 oktober 1917). 
In Bandung maakt hij ook kennis met de Gereformeerde ds. 
Wijers en diens vrouw. Naast hun woning hebben zij een kerkje 
met vijftig zitplaatsen gebouwd. Het wordt een vriendschap 
voor het leven. 
 
 
GODSDIENSTLERAAR 
 
In Buitenzorg is tussen 1910 en 1922 een zekere T.J. Oostrom 
Soede als predikant in de Indische kerk werkzaam. RW vindt 
hem een zeer beschaafde man, hij lijkt niets op een Hollander 
maar meer op een Fransman; zijn vrouw is ziekelijk, een 
wandelend geraamte aldus RW Het is deze van Oostrom Soede 
die RW als hulppredikant wil hebben. Zeker, er zijn bezwaren. 
RW is lid van de Doopsgezinde Broederschap en die staat buiten 
het samenwerkingsverband van de Indische kerken. Bovendien 
kent RW geen Maleis en is hij niet tot zendeling opgeleid. RW 
vermoedt dat hij zijn aanstelling te danken heeft aan geboorte en 
opvoeding (6 maart 1918). 
Misschien heeft ook de naam De Clercq geholpen; Willem de 
Clercq, hoewel ver verwijderde familie, had zijn loopbaan 
beëindigd als directeur van de Nederlandse Handel 
Maatschappij (1831-1844). 
 Op 1 maart was de benoeming afgekomen. RW wordt 
“godsdienstleraar van de Protestantse Gemeente in Nederlands 
Indië ter voorziening van de geestelijke behoeften van de 
Europese militairen en minder gegoede Europeanen”. Ook zal 
RW Van Oostrom Soede tijdens diens verlof moeten vervangen 

en, ”schrik niet, het Paleis dat trouw ter kerke gaat, onder mijn 
gehoor krijgen”. 
Het werk onder de militairen verbaast. Doopsgezinden prediken 
toch geweldloosheid?  
Na vier maanden op zijn spaargeld te hebben geteerd, heeft RW 
nu weer een betaalde baan. Zijn aanvangssalaris bedraagt fl.100,- 
per maand plus fl. 50,- onkosten. Een post in Buitenzorg, de 
residentie van de Gouverneur-Generaal betekent natuurlijk ook 
status. RW denkt bij het paleis in een goed blaadje te staan. Op 
straat kreeg hij vanuit het hofrijtuig al een zeer vriendelijke groet 
van Mevrouw de Gravin. (Hij had de Gouverneur-Generaal en 
diens echtgenote tijdens hun officieel bezoek aan Dono-Rodjo al 
ontmoet).  

 

 
 

UITNODIGING VAN HET PALEIS (RECHTS), GEBRUIKT VOOR HET 
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Op 9 maart krijgt hij namens Zijne Excellentie en Gravin van 
Limburg Stirum een uitnodiging om in gezelschap van Dr. 
Gunning (zendingsdirecteur) ten paleize te komen thee drinken. 
Het werd thee met een stroopwafeltje in een gezellig hoekje van 
de voorgalerij. Over de conversatie geen woord. (15 maart 1918). 
RW’s taak bestaat uit het doen van huisbezoek, moeilijk omdat er 
geen kerkelijke registers zijn en omdat het als overal in Indië een 
komen en gaan is. Soms blijkt degene die hij bezoekt, Rooms te 
zijn, maar “in Indië nemen we het niet zo nauw.” “Er zijn hier 
onder de Indische mensen ook echte gelovigen en zouden 
bijvoorbeeld in Holland op Evangelisaties een pracht attractie 
zijn.” (28 maart 1918).  
Ook bezoekt hij patiënten in het militair hospitaal en geeft hij één 
uur catechisatie op de kosteloze school voor Europese kinderen. 
Dat valt niet mee. De school staat als moeilijk bekend en hij is 
geen pedagoog. Het onderwijs is meer werk voor vrouwen, 
vindt hij, die voelen de kinderen beter aan.  
RW krijgt er steeds meer bestuurlijke baantjes bij: de Raad van de 
zending voor Timor, de Vereniging ter Verbetering van de 
Maatschappelijke Staat van de Militair, de Bond van 
Evangelisatie (6 maart en 18 mei 1918). 
Toch is zijn positie wankel en dat beseft hij zelf ook. Hij heeft 
geen zendelingenopleiding en zijn baan als hulpprediker heeft 
hij louter en alleen te danken aan de persoonlijke relatie met Van 
Oostrom Soede. Diens vrouw is ziekelijk en als mevrouw “komt 
te vallen”, zal haar echtgenoot teruggaan naar Nederland. Een 
kennis vindt zijn werkkring en salaris niet iets voor op den duur. 
Maar in Indië, schrijft hij, wordt hij vaak voor dominee 
aangezien, terwijl hij in Holland zou behoren tot “het gilde van 
het glimmend afgedragen gekleede jasje!” Dat komt, zo gaat hij 
verder, doordat men als “volbloed Europeaan”een niet weg te 
cijferen overwicht heeft. Ook het feit dat men ten paleize wordt 
ontvangen is iets waardoor men voor vol wordt aangezien” 
(29 maart 1918).  

Behalve over RW’s waardepatroon zegt het ook iets over de tijd 
waarin RW leefde.  
Voorlopig gaat alles goed, ook als ds. van Oostrom Soede met 
verlof gaat en RW optreedt als waarnemend predikant. Preken 
doet hij “in het zwart”, met het gevolg dat hij in die tropische 
hitte “min of meer, vooral meer, blank staat”. Hij krijgt vanuit 
Batavia zelfs een verzoek om in de kapel van het 
Diaconessenhuis te preken. Reis- en verblijfkosten worden 
vergoed. “Dat wordt weer een warm badje halen!” 
Zijn traktement wordt verhoogd, dus kan hij zich de luxe 
permitteren om van “een 1ste klasse???? pension” te verhuizen 
naar het eerste klas Hotel “du Chemin de Fer”. Voor fl.130,- 
krijgt hij daar een kamer met voorzitje. 
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ORIGINEEL IN HET TROPENMUSEUM, AMSTERDAM 



BEZOEK 
 
Begin oktober 1918 arriveert de “Vondel” in de haven van 
Batavia. Op de passagierslijst wordt de naam van RW’s vader, 
Marius Petrus de Clercq vermeld. MP was uit Holland 
vertrokken als een man met een missie. Doordat het huis 
Kinderhuissingel 40, dat hij in 1891 in Haarlem had gekocht, tot 
een woningbouwvereniging behoorde, was MP geïnteresseerd 
geraakt in coöperatieve woningbouw. Over het opzetten van een 
woningbouwvereniging had hij in Holland lezingen gehouden 
en een brochure gepubliceerd. En nu was hij door de Preanger 
Bode uitgenodigd om geïnteresseerden in Batavia van zijn visie 
deelgenoot te maken. Overigens reisde hij op eigen kosten. 
Het telegram dat vanaf de boot was gestuurd om de aankomst 
van zijn vader te melden, was te laat aangekomen. Zo moest RW 
in de passagierslijsten die in de Preanger Bode werden 
gepubliceerd lezen dat zijn vader was gearriveerd! 
 
 
ZIEK 
 
Helaas, van alle plannen kwam niets terecht. De reis van meer 
dan honderd dagen was voor MP veel te zwaar geweest. In 
artikeltjes die hij voor het Haarlems Dagblad schreef, lezen wij 
het verloop. Via een grote omweg – het was oorlog en het 
Suezkanaal was afgesloten – kwam hij in Indië aan. Na vertrek 
uit Amsterdam op 19 juni als passagier van de “Frisia” 
arriveerde hij zes weken later via Halifax in New York. 
Vandaar reisde hij met de stoomtrein expres naar Chicago waar 
hij overstapte op de trein naar San Francisco. Daar arriveerde hij 
28 juli 1918. Zijn laatste verslag is op 12 augustus in  Santa Cruz 
(USA) geschreven; hij wacht dan nog steeds op inscheping op 
de “Vondel” die hem van San Francisco naar Indië moet 
brengen. Later schrijft hij in een rondzendbrief dat op het einde 

van de reis veel passagiers influenza hadden. (Het is het jaar van 
de beruchte Spaanse griep!). Hoewel MP daarvoor werd 
gespaard, komt hij toch ziek aan.  
Vanuit Weltevreden (bij Batavia) schrijft MP op 13 oktober 1918 
zijn eerste “rondgaande brief”. De reis is hem – 72 jaar oud – veel 
te zwaar geweest. Zijn krachten zijn gesloopt. Binnen twaalf uur 
na aankomst in Indië is hij in het Diaconessenhuis opgenomen. 
Hij heeft om te beginnen vreselijk last van de hitte. Hij kan maar 
niet op krachten komen. Hij heeft last van zijn rug en sukkelt met 
zijn ontlasting. Hij slaapt slecht. Hij is het lopen teveel ontwend. 
Hij is, zegt hij zelf, bepaald hulpbehoevend geworden. Hij erkent 
dat hij goede raad in de wind heeft geslagen. “Doe me daarom 
het genoegen en laat alle nabetrachting varen”. 
Van zijn oorspronkelijke idealistische plannen zal niets meer 
terecht komen. 
 
 
NAAR BUITENZORG. 
 
Natuurlijk maakt RW zich zorgen over zijn vader, die ruim een 
uur sporen van hem vandaan zit. Als er begin november in hotel 
“Chemin de Fer” een hotelkamer naast de zijne vrijkomt, haalt 
RW zijn vader op. Met twee rijtuigen: het tweede bestemd voor 
de koffers. MP is dan precies een maand in Indië. 
Het lijkt dat MP opknapt. Hij schrijft en leest. Lopen gaat nog 
steeds niet. Hij eet op zijn kamer, geen rijsttafel, maar Europese 
maaltijden. Lichamelijk is hij zwak; een wandelingetje in de 
Plantentuin, samen met Rijn, vermoeit hem bovenmate. 
Kartonwerk (het maken van kartonnen modelhuisjes met 
afneembare daken, zodat kamerindelingen trappenhuis 
konden worden bestudeerd, ondersteunde zijn inzichten over 
coöperatief bouwen), kan hij niet doen, want schaartje en mesje 
behoeven kracht waardoor de handen teveel “vervallen”. Alles 
roest snel, hij heeft niet de goede materialen en ook geen ruimte  



op zijn kamer. Eigenlijk wil hij het liefst zo snel mogelijk terug 
naar Holland en hij heeft er met Rijn al over gesproken dat die 
hem terugbrengt (21 november 1918). 
 
 
EEN ZWARE BRIEF. 
 
Dat schrijft RW als aanhef boven zijn brief van 29 november 
1918. Hij heeft geen goede berichten voor de familie in 
Holland. Lichamelijk is Pa stabiel, maar zijn zenuwgestel gaat 
achteruit en zijn somberheid neemt met de dag toe. Hij lijdt 
aan waanideeën: dat zijn geld op is en dat hij binnenkort op 
straat zal worden gezet. Dat hij de familie voor eeuwig heeft 
geblameerd. Dat hij een misdadiger is en geen recht heeft te eten. 
Ieder voedsel weigert hij. Er komt een dokter. De diagnose is 
“seniele melancholie”. Hij moet opgenomen worden in het 
Krankzinnigengesticht, op de “zenuwafdeling”. In Holland zou 
hij naar een rusthuis gaan, zo probeert RW de familie gerust te 
stellen, ”maar die heb je hier nu eenmaal niet”. 
De zorgen om zijn vader doen ook het zenuwgestel van RW geen 
goed.  
Nog geen acht maanden na zijn benoeming zegt hij zijn baan bij 
Van Oostrom Soede op, ook omdat hij meer bij zijn vader wil 
zijn. Zijn hotelkamer moet hij inruilen voor een paviljoentje. Hij 
is bang dat Pa komt te overlijden. “Van naar Holland komen zal 
wel geen sprake meer zijn.”  
Zijn 73ste verjaardag, 25 december 1918, viert MP in het gesticht. 
(26 december 1918) 

 
 

MARIUS PETRUS MET ECHTGENOTE 

 
HERSTEL EN TERUGREIS. 
 
De eisen die de reis naar en het verblijf in Indië stellen, heeft MP 
kennelijk onderschat. Hij had zijn leeftijd niet mee en de hitte 
(geen airconditioning!) eiste zijn tol. Misschien leed hij aan een 
“culture shock”. Feit is dat hij kans heeft gezien om over zijn 
problemen heen te komen. Eind januari 1919 is hij zo ver 
opgeknapt dat hij uit het gesticht wordt ontslagen. Hij neemt zijn 
intrek bij RW.  
Tot groot verblijden van RW schrijft MP na zes maanden (begin 
mei 1919) eindelijk weer eens een rondgaande brief van acht 
kantjes. Zijn gezondheid blijft vooruit gaan. Hij zegt weer 
artikeltjes voor het Haarlems Dagblad te schrijven. Hij hoopt in 
juni of juli onder leiding van een repatriërende zuster terug



te komen. Hij verlangt erg naar Holland. RW vraagt zich af hoe 
de zeereis zal gaan? “Misschien, misschien dat ik….?” 
 
 
TERUG IN HOLLAND. 
 
Het is zeer waarschijnlijk dat RW inderdaad samen met zijn 
vader naar Holland is teruggereisd. Had MP’s compagnon 
eind januari 1919 in zijn beste Engels niet het volgende telegram 
naar Indië gestuurd: “Warnaars opinion money enough to do 
utmost with health”. Waarschijnlijk heeft MP ook voor zijn zoon 
de reis betaald. Marius Petrus heeft in Holland nog een flink 
aantal goede jaren gehad. Hij stierf in 1927 op 82-jarige leeftijd. 
RW heeft de volgende zeven jaar in Holland gewoond. 
Geregelde banen had hij ook in Indië al afgewezen. Hij wilde 
geen “contractkoelie”worden. “Ik ril er van als ik er aan denk 
een geregeld contract te moeten ondertekenen”(4 december 
1925). Zijn vader stopt hem af en toe wat geld toe zodat hij zich 
weer een en ander kan aan schaffen.  
Hij houdt zich bezig met de plannen voor een in Haarlem op te 
richten Christelijk Lyceum en een Christelijke kweekschool. Als 
Agaat en Co de Wilde met vakantie zijn, past hij op hun 
kinderen.  
“Tot nu toe gaat hier alles dankzij de Heer prachtig. De juffrouw 
is niet genoeg te waarderen en lopen alle opgewonden 
elementen op haar kalmte en vastberadenheid dood.” (25 juni 
1920). 
Hij krijgt de raad om in Frankrijk waar (ten gevolge van de 
oorlog) veel arbeidskrachten te kort zijn, een baan te zoeken, 
maar dan zou hij eerst flink Frans moeten leren. Hij heeft ook een 
verlangen een zendingsreis naar China te maken, maar heeft er 
het geld niet voor (2 oktober 1923). 
 
 

WEER NAAR INDIË  
 
Zijn tweede en laatste zendingsreis ondernam RW onder 
verantwoordelijkheid van de Vergadering der Gelovigen. Om 
het vervolg te begrijpen eerst iets over de gedachtewereld van 
“de Vergadering”. 
 
 
DE VERGADERING DER GELOVIGEN 
 
De Vergadering ontstond in het midden van de 19e eeuw en 
vond haar oorsprong in de Doopsgezinde kerk. Ze was een 
uitvloeisel van het Réveil. 
De Vergadering kent geen kerkelijke structuur of hiërarchie. Het 
is een evangelische beweging die de nadruk legt op persoonlijke 
geloofsbeleving. De Bijbel is regelrecht door God geïnspireerd. 
Er wordt dan ook veel aan Bijbelstudie gedaan. Men leeft vanuit 
de verwachting van de spoedige wederkomst des Heren. 
Daarom moet al het wereldse worden vermeden. Iedere zondag 
wordt Avondmaal gevierd. Met een beroep op 1 Cor. 14 vs. 26-34 
wordt tijdens een dienst gezongen, gebeden en uit de Bijbel 
gelezen. Er is geen vaste voorganger. Alleen mannen mogen 
tijdens de eredienst het woord voeren. De leden leggen zich toe 
op evangelisatie, armenzorg en onderwijs.  
Werkende broeders reizen de Vergaderingen af, houden 
Bijbellezingen en doen huisbezoek. Wanneer men de roeping 
voelt om werkende broeder te worden, maakt men dit bekend in 
de plaatselijke Vergadering. Gaan de broeders met dit 
voornemen akkoord, dan wordt de sollicitant bij andere 
Vergaderingen aanbevolen, kan hij zijn baan opzeggen en leeft 
hij voortaan van giften. De zondagse collectes zijn altijd bestemd 
voor het werk des Heren, d.i. voor het onderhoud van de 
werkende broeders. 



De Vergadering oefende grote aantrekkingskracht uit op de 
gegoede standen, die vaak contact hadden met soortgelijke 
bewegingen in het buitenland. Door evangelisatie kwamen ook 
leden van de middenstand “in de gemeenschap”. 
Evenals zuster Agaat en broer Arend stapte RW tussen 1919 en 
1925 vanuit de Doopsgezinde Broederschap over naar de 
Vergadering van Gelovigen. Over het hoe, wanneer en waarom 
is niets bekend. Vermoedelijk heeft RW zich als werkende 
broeder laten uitzenden naar Indië. 
 
 
VERANDERDE TIJDEN 
 
Het tweede verblijf in Indië, van 1925 tot aan zijn dood in 1939, 
heeft een heel ander karakter dan RW’s eerste verblijf. In 1917 
ging RW op uitnodiging van Bervoets naar Indië; hem wachtte 
een welomschreven taak als administrateur van Dono-Rodjo. In 
Buitenzorg kreeg hij als hulpprediker van Oostrom Soede een 
nieuwe kans, verkeerde hij in gouvernementele kringen. 
Maar nu, in 1925, komt hij terecht in het achteraf gelegen Paree 
en werkt hij in Soerabaja en omstreken voornamelijk onder het 
handjevol dat lid is van de Vergadering. Zijn beste jaren zijn dan 
voorbij: hij is al achter in de veertig.  
En de tijden zijn veranderd. In Italië en Duitsland steekt het 
fascisme de kop op. Het communisme organiseert zich 
internationaal. Azië ontwaakt. In landen als India, China en 
Japan groeit het nationale bewustzijn. Ook in Indië neemt de 
sociale onrust toe. Er dreigen stakingen, employees van blanke 
ondernemingen worden bewapend. Bruggen en wegen worden 
bewaakt. Dankzij de radio dringt de buitenwereld ook bij RW 
binnen. Met een verwijzing naar het boek Openbaring noemt hij 
de toestand in Rusland onder Stalin “een zichtbare 
voorbereiding voor de grote verdrukking na opname der 
gemeente”. 

Ook de handel klaagt steen en been. Wegens de slapte neemt de 
Mij. Nederland weer een boot uit de vaart. Veel Hollanders gaan 
terug naar Europa. Ook kennissen van de Vergadering gaan 
terug; “we zijn hier erg klein geworden wat niet erg opwekkend 
is (19 augustus 1938). “De opname der gemeente laat te lang op 
zich wachten voor ons vervormd cultuurzenuwgestel.” (18 mei 
1930) 
 
 
DE ZEEREIS 
 
Eind maart 1925 komt RW met de “Slamatan” aan in Tandjong 
Priok, de haven van Batavia. In vergelijking met acht jaar tevoren 
vaart dit schip niet alleen met grotere snelheid, maar dankzij de 
moderne turbines zijn er ook veel minder trillingen. De reis is 
ook massaler: er zijn veel meer passagiers aan boord. Zich aan 
iedereen voorstellen, zoals vroeger de gewoonte was, is er niet 
meer bij. Aan het mondaine leven doet RW niet mee. Vaak zit hij 
alleen in de rooksalon. Tijdens een godsdienstoefening zijn met 
inbegrip van RW maar vier mensen aanwezig.  
Er is een komisch moment als hij voor het eerst zijn witte 
tropenbroek wil aantrekken die hem op geen stukken na meer 
past. De afstand tussen knoop en knoopsgat lijkt enkele 
zeemijlen te bedragen. Bij nadere inspectie blijkt het een broek 
van zijn vader te zijn. De opluchting is groot.  
Als RW bij Batavia van boord stapt, verbaast hij zich over de 
enorme toename van het autoverkeer, dat in Indië sneller was 
gegroeid dan in Holland. 
 
 
NAAR PAREE 
 
Via Padalarang waar hij de weduwe van zijn oude vriend 
Wijers opzoekt, reist RW naar Bandung. Daar heeft hij veel 



herinneringen liggen, vooral aan het dramatische bezoek van 
zijn vader. De laatste etappe legt hij per auto af. In Djombang 
wordt hij met “het Fordje” afgehaald door de Broeders Kon (die 
hij alleen van een foto kent) en Thiele. “De broederband was er.” 
(13 april 1925). 

 

 
 

BRIEF VERZONDEN VANUIT HOTEL PAREE, 23-1-1927 

 
In Paree wordt RW ondergebracht in het kleine hotel dat door 
het echtpaar Kon wordt geëxploiteerd. Om in zijn onderhoud te 
voorzien beheert broeder Kon bovendien een bakkerij en een stal 
met veertig koeien (melk- en slachtvee). Broeder Thiele, gewezen 
zeemachinist, geeft les aan de Ambachtsschool. RW wordt, - 
“schrik niet” – als broeder zendeling voorgesteld. (13 april 1925). 

Later zal RW de oprechtheid van broeder Thiele in twijfel 
trekken. Zogenaamd is hij in de gemeenschap, maar hij bestaat 
het om aan een opzichter te vragen “of we nog niet opgehouden 
zijn met het brood breken en wijn zuipen”. Een voorbeeld van 
tropenkolder? 
Op eerste paasdag 1925 houden de drie mannen (Thiele is daar 
dan ook nog bij) een bijeenkomst. Het gaat maar moeizaam. RW 
heeft uit Holland een liederenbundel meegenomen (Johan de 
Heer?), maar de beide heren kennen de melodie niet en dus 
hebben ze de liederen maar met elkaar gelezen. ’s-Avonds zijn 
de beide echtgenotes, hoewel nog niet tot de gemeenschap 
behorende, ook aanwezig. Ze besluiten voortaan niet in het hotel, 
maar in de school bijeen te komen zodat de bijeenkomst beter 
toegankelijk wordt voor mensen van buitenaf. 
 
 
WERKZAAMHEDEN 
 
RW’s arbeidsterrein omvat naast Paree ook het 27 km verderop 
gelegen Kediri, het tussen gelegen Modjokerto en de 
Vergadering in Soerabaja waar RW op Zondagen meestal de 
bijeenkomsten leidt. De familie Sprey heeft daartoe hun huis 
beschikbaar gesteld. Vaak blijft hij een nacht over om huisbezoek 
te doen. Soms houdt hij een lezing. De rit Paree - Soerabaja (120 
km) wordt in het Fordje afgelegd, maar soms ook met de bus, 
wat natuurlijk veel meer tijd neemt.  
RW heeft voornamelijk de verantwoordelijkheid voor de 
broeders en zusters van de Vergadering. Dat zijn er maar een 
handjevol. Als Sprey, Matla en Van der Vecht tegelijk afwezig 
zijn, staat RW er op naar de zondagse bijeenkomst te gaan want 
“er bestaat de mogelijkheid dat er dan alleen maar zusters 
zouden zijn en dan kan de Vergadering niet doorgaan.”(!). (28 
mei 1925) Het blijft pionierswerk… 
 



RW is er altijd op uit om meer leden in de gemeenschap te 
krijgen. Succes hangt af van het aantal bekeringen. Ouders die 
hun kind willen laten dopen, bezoekt hij soms om hen, achter de 
rug van de predikant om, de theologische juistheid van de 
volwassenendoop uit te leggen. Nog al verwarrend voor de 
desbetreffende ouders en bepaald geen staaltje van 
oecumenische samenwerking! 
Een “heerlijke verandering” maakt RW mee in de jonge Matla en 
diens vrouw. Later verkoopt Matla aan de gemeenschap in Paree 
een orgel. RW kan weer orgel spelen. “Een ware emotie.” 
In Kediri gebeurt iets ongelofelijks. “Hij, de Dominee van het 
gewest Kediri, is van zijn hoge plaats afgekomen en ons 
erkennende heeft hij het officiële kerkuur op ons kunnende 
komen verzet…” Eens in de zes weken gaat RW met zijn groepje 
daar ter kerke. In Holland zou hij dat niet doen, maar hier gaat 
hij wel, “meer om te getuigen tegenover het ongeloof en de 
buitenwereld dan voor onze waarheid en inzichten waar ze hier 
eigenlijk nog niet aan toe zijn” (15 januari 1927). 
In februari 1926 hoort RW in Soerabaja de beroemde Dr John 
Mott (1865-1955) spreken. Een groot man, grondlegger en leider 
van de YMCA en later nauw verbonden met de oprichting van 
de Wereldraad van Kerken. Maar RW heeft geen hoge dunk van 
hem. “t Zou meer om zijn persoon als wereldreputatie zijn wat 
me nu aantrekt , en ??? om te geuren dat ik zijn lezing in het 
Engels heb kunnen volgen”. Maar voor “geuren” krijgt RW geen 
kans, want de lezing wordt simultaan vertaald.  
Mott wil in Soerabaja ook een YMCA oprichten. “Maar dat zal 
voor Indië met zijn gebrek aan Ausdauer wel op niets uitlopen.” 
Overigens zijn er onder de aanwezigen ook bekende 
zendelingen, zoals H.W. Nortier, die in Kediri inlandse 
zendelingen opleidt, de taalgeleerde Kraemer en een telg uit de 
bekende Rutgersfamilie.   
 
 

HUWELIJK 
 
Op 16 mei 1926 stelt  RW zijn vader op de hoogte van zijn 
voorgenomen huwelijk met Mevrouw van Helden, geboren 
Elisabeth Gerarda Debbe. Ze is in Utrecht geboren, al zeven jaar 
weduwe en heeft drie kinderen, van wie twee nog thuis. Onlangs 
is ze “tot onze Vergadering toegetreden”. RW heeft haar leren 
kennen in Kediri. Op 29 mei, enkele weken na de eerste 
ontmoeting zijn ze getrouwd (16 mei 1926, “eigenlijk brief I van 
een nieuw leven”). 
“Het overvalt de mensen zoals ook ons en nu zij stond voor een 
nieuwe levensrichting (zijn bruid had een andere baan 
aangeboden gekregen) wordt het een goede oplossing gevonden. 
Ik verlustig mij in zo veel geloofsvertrouwen van haar kant.”  

 

 
 

HET ECHTPAAR DE CLERCQ-DEBBE, JANUARI 1930 
GEDEELTE VAN EEN FILMOPNAME 

 
De overgang van de stille eenzame hotelkamer naar het 
gezinsleven is groot. RW voelt de last van de 
verantwoordelijkheid. Zijn stemming is in de eerste maanden 
van zijn huwelijk nog wel eens gedrukt. Hij denkt soms “dat de 
Heer spoedig komt om hem naar een nieuwe woning te 
brengen”. Het onderhouden van een gezin brengt ook extra 
kosten met zich mee. Want als hij in Soerabaja is, gaan de kosten 
thuis gewoon door. Toch slaat hij een aanbod om in het Chr. 
Militair Hospitaal te komen werken af. Maar, geeft hij eerlijk toe, 



het vrij kost en inwoning zou toch wel erg aangenaam en 
verlichtend zijn “als de Heer (ver)toeft te komen”. 
Betsy ziet er jonger uit dan ze is. Pas als ze eenmaal getrouwd 
zijn komt RW er achter dat zijn vrouw vijf jaar ouder is dan 
hijzelf. “Zo heb ik het dan ook niet geweten…” Toch wekken 
latere brieven de indruk dat zij het samen goed hebben. Betsy is 
dan ook een flinke vrouw. 
Zij heeft 25 jaar bij het Leger des Heils gewerkt, onder andere 
zeven jaar in België onder drankzuchtige gevallen vrouwen. Ze 
heeft geen fortuin (afgezien van een paar briljanten die later van 
glas blijken te zijn…), en heeft geleerd met weinig rond te 
komen. Ze maakt haar japonnen en hoeden zelf, bakt haar eigen 
brood en houdt er een groentetuintje op na. Zij beheerst met een 
vriendelijke majesteitelijke blik de situatie. Kortom ze is “een 
echte zendingsvrouw”. 
Met de twee jongsten (Lies en Leo, resp. twaalf en zes jaar oud) 
gaat het paar wonen in een huisje van de Kediri Stoom Tram 
Maatschappij.  
Leo had RW wel erg overtuigend horen spreken over de komst 
van “Onze Lieve Heer”. Toen zijn nieuwe Papa weg was vroeg 
hij: “Maatje, als die lieve heer weer terugkomt, neemt hij ons dan 
mee naar de hemel…?” (Brief van E.G. de Clercq-Debbe aan 
Agaat,17 juli 1926). 
Geld voor een huwelijksreis was er niet. Wel zet RW zijn 
werkzaamheden een aantal weken stop om zich in te richten en 
te genieten van” een eigen huisje met als inventaris een lieve 
vrouw.”(22 mei 1926). 
 
 
DE LAATSTE JAREN 
 
Van de periode na het huwelijk zijn alleen incidenteel enige 
brieven bewaard gebleven. Het is zelfs niet uitgesloten dat het 
echtpaar De Clercq in deze periode Holland nog eens heeft 
bezocht. 

Op 26 oktober 1929 schrijft RW dat de Kediri Stoommaatschappij 
de huur heeft opgezegd. Het gezin De Clercq moet het huisje in 
Kediri verlaten. Waar hij heen moet weet hij niet. 
De volgende bewaard gebleven brief, 2 maart 1930 is in Malang 
geschreven. Werd in Paree vooral het hoog opgroeiende 
suikerriet verbouwd, Malang is “koffieland”. In de koffiecultures 
op de berghellingen “zie je het geld zichtbaar uit de grond 
komen”, schrijft RW over een bezoek aan koffievrienden (ws de 
koffieonderneming Kali Glidil, op een hoogte van 4000 voet). 
“Iedere avond tegen de donker uitbetaling aan ongeveer 2000 
koelies stuk voor stuk met dubbeltjes en kwartjes.” (18 april 
1930) 
Met de kinderen gaat het goed. Leo, inmiddels 18 jaar, gaat naar 
de Christelijke Mulo. Hij verdient een extraatje met het repareren 
van radio’s. Lies is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze woont 
aan de rand van Malang (11 oktober 1937). 
De laatste levensjaren maakt groeiend pessimisme zich van RW 
meester. Hij is gepasseerd bij een benoeming in het bestuur van 
Pro Juventute. Zeker te oud, schrijft hij. Jammer want het salaris 
had hem zeer geleken. (18 april 1930). 
Zijn werk in Soerabaja komt tot een einde. De familie bij wie de 
bijeenkomsten van de Vergadering werden gehouden, is 
teruggegaan naar Holland (19 augustus 1938). 
Al in december 1926 schreef RW dat hij genezen is van “de in 
Hollandse zendingskringen heersende liefde voor ’t troetelkindje 
de zending”. “Rijp voor de Vergadering worden ze hier in geen 
100 jaar nog.” (12 december 1926) 
Het wereldnieuws stemt ook niet vrolijk. 
Een lichtpuntje is zijn zestigste verjaardag, die hij met kinderen 
en kleinkinderen viert.  
 
 



LAATSTE BRIEF 
 
En zo komen wij bij de laatste brief, op 5 november 1939 door 
Lies geschreven aan Agaat en Co: “Lieve Tante en Oom”. 
Zij schrijft de brief op verzoek van haar moeder en het bericht is 
niet prettig. Nadat “Vader” de stad was in geweest, is hij thuis in 
elkaar gezakt. De dokter constateert “aderverkalking aan de 
zijde van het hart”. Die kant is dan ook helemaal blauw. Injecties 
met bloedverdunner, “dilauded injecties”, helpen niet; de 
hartkrampen komen steeds veelvuldiger voor en de ademhaling 
wordt steeds moeilijker. 
Als Agaat en Co deze brief ontvangen, moet RW al zijn 
overleden. Hij sterft op 10 november 1939. 
 
 
TOEGIFT 
 
Zoals eerder vermeld zijn de meesten van RW’s brieven voor zijn 
zuster Agaat bestemd. Hij komt als het ware bij haar op bezoek, 
“gaat in zijn ex-stoel zitten en praat” (4 juli 1925). Agaat op haar 
beurt houdt hem in genummerde brieven op de hoogte van 
familieaangelegenheden. Ze moet wekelijks geschreven hebben: 
een jaar na aankomst in Indië ontvangt RW brief 52 ! Tussen de 
regels door – we hebben alleen RW’s reactie op het nieuws van 
Agaat – lezen we het een en ander over het reilen en zeilen van 
het gezin De Wilde. 
Jacobus Hendrikus (Co), die in de familie bekend staat als een 
impulsief man, heeft gespeeld met het idee om ook naar Indië te 
gaan. Hij informeert bij zijn zwager naar het opzetten van een 
klappercultuur, wat RW hem afraadt omdat de oogst jaren op 
zich laat wachten. 
In Holland was Co in het voetspoor van Johan de Heer nauw 
betrokken bij de tentzending. Als lid van de commissie trok hij 
per auto al evangeliserend door Nederland. Hij had de 

reputatie dat als je met hem meereed en veilig wilde aankomen, 
er “veel gebed nodig was“. In de brieven is sprake van een 
campagne in het nabije Velzen. Co heeft overwogen om ook in 
Indië een campagne te beginnen, maar ook daarvan is niets 
gekomen. 

 

 
 
FAMILIE DE WILDE MET DE ZES OUDSTE KINDEREN, CIRCA 1916 

 
In Haarlem was Co betrokken bij het opzetten van een Lyceum 
voor christelijk onderwijs (1918), thans het Eerste Christelijk 
Lyceum aan de Emmakade. Later volgde de Christelijke 
kweekschool “Da Costa”.  
Deze acties vloeiden voort uit het tot stand komen van de wet op 
het bijzonder onderwijs van 1917. Daardoor kon het bijzonder 
onderwijs in gelijke mate aanspraak maken op overheidssubsidie 
en werd het stichten van bijzondere scholen dus aantrekkelijk.  
Ook RW had in deze ondernemingen geld gestoken.  Hij drukt 



Co op het hart om, als de zaken mis mochten gaan, hem te 
sparen voor een financieel failliet (15 juli 1917). 
In dezelfde brief informeert hij of Co nog altijd zijn zwarte 
pandjesjas met zijn grijze streepbroek draagt. Het antwoord 
moet bevestigend zijn, want als kleinkinderen herinneren wij ons 
zeker de grijze streepjesbroek! 
Samen met zijn broer Johan was Co eigenaar van een 
rubberfabriek in Amsterdam (Gebr. De Wilde). Dat hun firma de 
banden voor de Gouden Koets (gebouwd door Spijker) leverde, 
is in de familie algemeen bekend. Er was zelfs sprake van om 
onder het gebouw van de Gebroeders een garage aan te leggen. 
Het is nooit gebeurd, maar het idee getuigt wel van een 
vooruitziende blik!  
In 1936 drijven Co (25) en Peet (23) de zaak; Johan (de Wilde) 
schijnt een beetje vreemd te doen. Eerder had RW Johan al een 
slachtoffer van “de trekkracht der zwaarmoedige Hollandse 
klei” genoemd. Hij raadde hem aan eens een lekker glaasje 
Rijnwijn te nuttigen en een Hollands sigaartje op te steken en 
voegde er braaf aan toe “met mate mag dit nog, ook uit 
Christelijk oogpunt”.  
In 1926 had RW al aan Agaat gevraagd of ze misschien haar huis 
zou kwijt raken: “Ik kan het me niet voorstellen, maar wie weet”. 
Agaat had “gemeend haar aardse hoop te moeten herzien”. 
Begin 1935 was het zo ver en moest het gezin De Wilde van het 
mooie huis aan de Rijperweg 4 in Bloemendaal verhuizen naar 
de bovenetage in de Molenaerstraat 28A. Het bankroet van Co, 
mede een gevolg van het feit dat de aandelen in de Russische 
spoorweglijn Moskou-Wladiwostok na de Russische Revolutie 
van 1917 niets meer waard waren, was natuurlijk een drama. 
Niet voor niets wenst RW zijn zuster Agaat bij haar verjaardag 
op 27 augustus 1936 “een in alle noden voorzienende bijstand 
des Heren”.  
Natuurlijk bekommerde RW zich ook om de nichtjes en neefjes 
van het grote gezin in Bloemendaal. De warme gevoelens zijn 
wederkerig: In februari 1926 ontvangt hij een prachtig op rijm 

gestelde nieuwjaarswens, op tweede kerstdag door diverse 
neven en nichten in elkaar “getimmerd”. Het resultaat noemt hij 
“zeer verdienstelijk”. 
Greet (later Plux) zingt. RW acht haar stem niet groot genoeg van 
omvang voor kerk en zaal, “maar daarom kan ze wel lief zingen, 
hoor!”. Onder invloed van haar verloofde Eddy Plooy, die onder 
invloed staat van de grote Islamkenner Prof. Snouck Hurgogne, 
vraagt Greet aan haar oom advies over zending onder de Islam 
(27 januari 1927). RW raadt het haar af: “Meestal staan de 
Mohammedanen vijandig tegenover het christendom. Elke cent 
en elk toegewijd leven voor het fanatieke Mohammedanisme is 
weggegooid.” 
Ook Do figureert geregeld in de brieven. RW was erg gesteld op 
dit nichtje en misschien waren de gevoelens wel wederzijds. Dat 
zou men kunnen concluderen uit het feit dat Do haar jongste 
zoon ook Rijnhard (Theodoor, 1948) noemt. RW’s commentaar 
bij een foto van de kinderen De Wilde: “Do moet niet zo spinnig 
kijken als op de foto met Tik… Dan krijgt ze eerder een man als 
ze er tenminste een hebben wil. Dag Dora, je kunt me toch niets 
doen op een dergelijke afstand en ook lekker geen kopje chocola 
over mijn schone witte pak omkeren!”. Kennelijk is dat eens 
gebeurd, want dit is niet de eerste keer dat RW aan deze 
morspartij refereert. 
Doortje heeft hem ook een aardige beschrijving gegeven van het 
trouwfeest van haar oom Arend met tante Antonia op 22 januari 
1918.  
RW schrijft Do naar aanleiding van de geboorte van haar eerste 
kind (Wies, 1937). 
Hij vraagt of Paul al een pandjesjas draagt. En hoe is het met 
Cootje? Is hij al een meneertje geworden met een lange broek en 
schone nagels? De motor kan hij zeker al dromen? (24 december 
1924) 
Terloops komen “de kleintjes” ter sprake. Hij leeft mee als Agaat 
weer in verwachting is. “Het spijt me dat ik de altijd zo gezellige 
kraamtijd (plus kraamtaart) nu niet kan meemaken.”  



En, voegt hij er aan toe, “ik ben zeer gevoelig voor een eventuele 
bevordering tot peetoom” (dec 1916). Daarvoor moet hij nog vier 
jaar geduld hebben. Eerst worden nog twee meisjes geboren: 
Hanna en Molly. Als er op 10 augustus 1920 een jongetje ter 
wereld komt, wordt RW ’s wens vervuld. Hij vindt dat de 
jongste, de na “Rijntje”geboren Martha, wel wat op zijn petekind 
lijkt, “is dit zo?”(21 januari 1927). 
En met de geboorte van RW’s neefje en naamgenoot, maar nu 
met de achternaam De Wilde, eindigen deze “Indische jaren” in 
de kraamkamer aan de Rijperweg. De cirkel is rond: er treedt een 
nieuwe generatie aan. Een “jonge garde”, die bij het verschijnen 
van dit brievenverhaal ook al weer voorgoed tot het verleden 
behoort. 
 
 
NAWOORD 
 
De bijna honderd brieven van RW en MP zijn de belangrijkste 
bron voor dit verhaal. Ze zullen binnenkort ondergebracht 
worden in het archief De Clercq. 
Daarnaast heb ik ook de acht reisimpressies die MP 1918-1919 in 
het Haarlems Dagblad publiceerde gebruikt. Het interview met 
MP in het Haarlems Dagblad van 21 mei 1918 (“Om ons heen”) 
geeft een inzicht in de ambities die MP op het gebied van 
coöperatieve woningbouw had. 
Gegevens over de Vergadering haalde ik uit “De Vergadering 
der Gelovigen”door Willem J. Ouweneel; Serie Wegwijs, Kok, 
Kampen.  
 
 
 
 
Jet de Blocq van Kuffeler-Furnée 
Den Haag, februari 2011   
      

BIJLAGE I:  HET  GEZIN  DE  CLERCQ 
 
Marius Petrus de Clercq, geb. Zutphen 25 dec. 1845, overl. 
Haarlem 24 juli 1927, tr. Apeldoorn 28 juni 1872 Arendina 
Wilhelmina van de Wall Perné, geb. 3 feb. 1850, overl. 11 dec. 
1915, dr. van Peter Nicolaas en Jacoba Arendina Eysendoorn. 
 
Uit dit huwelijk werden geboren: 
1. Molly Charlotte de Clercq, geb. Amsterdam 2 feb. 1874, overl. 
ald. 6 jan. 1878 
2. Jacoba Arendina de Clercq, geb. Amsterdam 12 dec.1874, 
overl. ald. 21 mei 1875 
3. Anna Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 2 mei 1876, overl. 
ald. 11 jan. 1877 
4. Rijnhart Willem de Clercq, geb. Amsterdam 9 juli 1878, overl. 
Malang (Oost-Java) 10 nov. 1939, tr. Kediri 29 mei 1926 Elisabeth 
Gerarda Debbe, geb. Utrecht 4 juli 1873, overl. Bussum 23 jan. 
1958, dr. van Jacob en Jansje van Maurik, en wed. van Gijsbert 
Jacob van Helden. 
5. Anna Cornelia de Clercq, geb. Amsterdam 5 feb. 1880, overl. 
Haarlem 3 feb. 1956, tr. ald. 7 juni 1906 Johannes Visser, geb. 
Baarn 15 dec. 1877, overl. Zeist 4 nov. 1929, zn van Leendert en 
Catharina Bruin. 
6. Agatha. Zie Bijlage II 
7. Arend Willem de Clercq, geb. Amsterdam 9 feb. 1886, overl. 
Alphen aan de Rijn 14 feb. 1948, tr. ’s-Gravenhage 22 jan. 1918 
Antonia Margaretha Donker, geb. Vrijenban 9 feb. 1877, overl. 
Den Haag 4 aug. 1941, dr. van Jan Anthony en Antonetta Jacoba 
Molenaar. 
 
 



BIJLAGE II:  HET  GEZIN  DE  WILDE 
 
Agatha de Clercq, geb. 27 aug. 1882, overl. Haarlem 7 dec. 1961, 
tr. ald. 28 juli 1904 Jacobus Hendrikus de Wilde, geb. 23 maart 
1876, overl. Santpoort 20 mei 1972, zn. van Antonie Hendrikus 
en Johanna Beelo. 
 
Uit dit huwelijk werden geboren: 
1. Wilhelmina Margaretha (“Plux”) de Wilde, geb. Amsterdam 
15 Mei 1905, overl. Apeldoorn 5 Juni 1992, tr. Bloemendaal 2 
januari 1930 Edward Bernard Plooij, geb. Heeze 10 mei 1904, 
overl. Apeldoorn 4 september 1990, zn van Daniël en Beatrix 
Hendrika Wilhelmina Gunning  
2. Paulus de Wilde, geb. Hof van Delft, 7 sept. 1906, overl. 
Brussel 27 nov. 1983, tr. Bloemendaal 19 dec. 1934 Wilhelmina 
Catharina Hinlopen, geb.Amsterdam 24 juli 1909, overl. Brussel 
27 aug. 1993, dr. van Frans en Wilhelmina Catharina van 
Batenburg 
3. Theodora de Wilde, geb. Hof van Delft 10 Mei 1908, overl. ’s-
Gravenhage 14 april 1988, tr. Bloemendaal 22 juni 1934 Johan 
Marie Furnée, geb. Den Haag 24 mei 1902, overl. Den Haag 24 
maart 1980, zn. van Anton Louis Cornelis en Anna Catharina 
Govers 
4. Agatha (Tick) de Wilde, geb. Hof van Delft 28 dec 1909, overl 
Heemstede 6 aug. 1989, tr. Tiel 13 aug. 1937 Albert Jan Mellink, 
geb. Weert 7 oct. 1905, overl. Haarlem 4 sept. 1990, zn. van Jan 
Derk en Anna Jacoba Boerma 
5. Jacobus Hendrikus de Wilde, geb. Bloemendaal 16 maart 1911, 
overl. Bloemendaal 22 jan 1993, tr. Haarlem 11 april 1946 
Elisabeth Henriette van Kessel, geb. Haarlem 5 juni 1916 
6. Marius Petrus de Wilde, geb. Bloemendaal 7 November 1912, 
overl. Heemstede 21 mei 1975, tr. Haarlem 30 sep 1943 Hendrika 
de Hoog, geb. Amsterdam 25 april 1919, overl. Den Haag 15 mei 
2003 

7. Johanna Antonia de Wilde, geb. Bloemendaal 26 april 1917, 
overl. Heiloo 22 nov. 1994 
8. Molly de Wilde, geb. Bloemendaal 27 feb. 1919, overl. Naarden 
16 nov. 1998 
9. Rijnhart Willem de Wilde, geb. Bloemendaal 10 aug. 1920, 
overl. Palo Alto (USA) 18 nov. 2010, tr. Menlo Park ca. 7 juli 1962 
Sonia Madeline Schneider, geb. Montreal 6 dec 1930, dr van Max 
en Madeline Suzanne Jeanrichard 
10. Martha Charlotte de Wilde, geb. Bloemendaal 29 juni 1924, 
overl. Alkmaar 31 juli 1987 
 


