
Lange Ben
(Bernhard)

1907 - 1987



IVd    Bernard (Lange Ben) 
â  07-03-1907[vlgs RANI 1908 08-03] te Kraksaan 

 x1)  ??  met Frieda Schaly() 

 x2)  11-12-1948 te Batavia met Antoinette  Leonare Deykerhoff  IVdv  

            (â 05-04-1920 te Tasikmalaya;  dochter van J.F. Deykerhoff en S.C. Simons)  

�  11-07-1983 te Den   Haag  

¿  15-07-1987 te Den Haag op  Crematorium Ockenburgh 

 

Hij is na aan  het Nederlands Lyceum in Den Haag het hbs diploma behaald te hebben in Zürich gaan 

studeren aan de ETH en behaalde in 1932 de graad van Ingenieur-Chemiker. Net als zijn jongere broer 

speelde hij bij HVV en in Zwitserland voetbal. Bovendien speelde hij ook behoorlijk intensief tennis.. Na zijn 

studie woonde hij tussen 1934 en 1937 in Amsterdam en verhuisde in 1937 naar Den Haag. In die jaren 

heeft hij nog vele wedstrijden voor HVV gespeeld. Door een ongelukkige trap is hij zijn hele verdere  leven 

mank blijven lopen.  In 1937 vertrekt hij naar Indië, maar pas in 1941 vermeldt de RANI hem als employe 

van de Fa. Hoppenstedt & Co. Hij is dan na hun verloving in november 1937 in Batavia getrouwd met Frieda 

Schaly. In de Tweede Werldoorlog was hij reserve eerste luitenant bij de Genie en werd als krijgsgevangene 

in Japan geïnterneerd (kamp Fukuoka 6B). Of hij toen al gescheiden was, is niet bekend, maar op zijn 

kampkaart wordt niet zijn vrouw, maar zijn moeder vermeld. Na de oorlog trouwt hij opnieuw, met A.L. 

Deykerhoff (Ton IVdv). In 1950 trad hij in dienst van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Hij werd daar 

hoofdingenieur A en in 1970, één jaar voor zijn ontslag wegens de pensioengrechtigde leeftijd plv. lid van de 

Octrooiraad. In 1969 ontving hij de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tot aan zijn 
overlijden in 1983 woonde hij in Den Haag. 
 



Nederlandsch Lyceum Den Haag

Dipl. Ing. B. Adam



Tennis en
vooral
voetbal 
bij HVV



Ben woont na de studie
in Amsterdam en gaat
dan naar Indië bij de
brouwerij in Surabaya
werken

Sindangwangi op bezoek bij Nico
l. Ben, nn, nn, Frieda Schaly (?)

Voor en in de oorlog

Japanse Kampkaart



Tweede huwelijk na de oorlog

De jaren '50 en '60
in Den Haag



Octrooiraad

Den Haag
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