
Bert
(Albert Redford)

1883 - 1935



IIIb    Albert(us) Redford  
â       06-05-1880 te Kraksaan (Probolinggo) 

x         03-02-1908 te Panarukan met Jeanne Lilian Wilson IIIbv  

           â 08-11-1889 te Surabaya; 25-10-1945 te Surabaya Bersiap 

�        06-07-1935 te Surabaya 

 

Het is de vraag of Redford wel de bedoelde voornaam is en of het niet Redlod had moeten zijn, waardoor hij dan 

naar zijn halfbroer Albert Redlod van Dolder vernoemd zou zijn.  De eerste in Indië geboren  zoon van Lawrence 

kreeg  een Van Dolder-voornaam (Albert) en een Engelse voornaam (Redford), waarvan de herkomst onbekend is.  

Bert ging ook naar Leiden voor zijn hbs-opleiding, maar verwierf in 1899 als extraneus het HBS-diploma in Den Haag 

en begon vervolgens in Leiden met een studie. Daar speelde hij vooral cricket en ook voetbal (met Jacques) bij Ajax. 

In de periode tot 1899 kwam hij vier maal in het nationale  cricket-team uit. In de Leidse kranten werd zijn spel 

bijzonder geprezen. Hij werd in 1902 teruggestuurd naar Indië om daar zijn geluk te beproeven, omdat het volgens 

Lucien niet goed ging met zijn studie.  

In de RANI komt hij in 1905 het eerst voor als hij als “chemiker” gaat werken bij suikerfabriek Sempal Wadak bij 

Malang. In 1908 trouwde hij in Panarukan met Jeanne Lilian Wilson (IIIbv). Het is (nog) niet mogelijk te bepalen of 

zijn vrouw verwant is aan zijn stiefmoeder Helen Crawford Wilson (IIv2). Vervolgens kunnen we hem in de RANI 

volgen met verschillende banen bij enkele suikerfabrieken. In 1921 blijkt hij zijn vader (II) te zijn opgevolgd als 

administrateur van de suikerfabriek Pandji en ook als lid van de Gewestelijke Raad van Besuki.  In 1925 ging Bert 

met zijn gezin naar Holland, waarschijnlijk om de zonen daar  naar de middelbare school te laten gaan. In 1926 

keren hij en Jeanne terug met “1 kind”, ongetwijfeld Jany en vestigt hij zich in Surabaya op de Sumatrastraat 58a 

(Nu Jl. Sumatera).  

De vermeldingen in de RANI  verdwijnen in 1926 en tot zijn overlijden in 1935 komt hij niet meer voor in de 

naamlijst van Europeesche Bewoners (op de sf Pandji fungeerde al een nieuwe administrateur). Rond 1927 komt hij 



oo k he t la atst  vo or op ee n foto  m e t de  rest  v an  d e fa m il ie op  b ezo ek bi j z ijn vad er. In  1 930 b lijkt  J ean n e m et M a ry  

Ja ne  in M an ga r o p Bil li to n te  ve rb li jv en en  v ertrok  va n  d aa ru it  n a ar H o llan d.  In 193 5  st ie rf   Bert  en  op  d e a kte va n 

zijn ov erl ijde n in  So erab aja w ordt  d e on de rn em ing  S ind an gw an gi b ij  C ica le ng ka als w oo np la ats verm eld.  H i j is da a r 

n a 1930  a dm inistra te ur g ew ee st.  [Er is  een  verh aa l da t Jac q ues  een  pro ces  we gen s on tuc h t m et jon gen s teg en  een fa milielid  

he eft do orgeze t. H et zo u k un nen  zijn d at Be rt in d ie  jaren  in d e ge van ge nis h ee ft ge zeten .] In  1936  is  Je an ne  m et ha a r do ch te r 

M a ry Ja n e w e er n aa r Su ra ba ya  ge ga an . M et  M ary J an e en h aa r sc ho on do ch te r Dee tje we rd  ze  ge ïn te rn eerd  in Da rm o  

en  later in  La m pe rs ari (Sem aran g).  V an  d aa ruit is ze bl ijkb aa r te ru g gega a n na ar Surab a ya,  w an t  d e 

Oorlogs grave ns tich tin g verm e ld t ha ar overl ijd en  d a ar t ijde ns d e B ersiap  zo nd er a an w ijsba re beg ra a fpla ats. 

H.B.S. in Leiden en diploma in Den Haag



Bert studeert  in Leiden en speelt cricket bij Ajax



Voetbal bij H.B.S. in Den Haag Wegens slechte studieresultaten terug naar Indië in 1902

Huwelijk in 1908

Waar werkte Bert?
1 Sempalwadak - 2 Wonoredjo - 3 Bogokidoel - 4 Pandji



Bert, Jeanne en Jany keren terug in 1926
en gaan in Surabaya wonen op de Sumatrastraat (nu Jl. Sumatera) 58a



Bert wordt lid gewestelijke raad Besoeki, 1921

Gezin gaat in 1925 naar Holland

Reunie in Malang ws. 1927

Medaillon Jeanne

Jeanne en Jany wonen met Law en Thom
 in Den Haag 1930-1936



Jeanne sterft tijdens Bersiap in Surabaya. 
Er is geen graf bekend

Jeanne en Jany wonen 
in Surabaya op de

 Darmo Boulevard 57

Nu de Jl. Raya Darmo
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