
Kleine Benny
(Bernhard Henri)
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1917 - 1989



IVh   Bernhard Henri 
â      11-01-1917 te Yogyakarta 
x   12-04-1956 te Warnsveld met Jacoba Catharina Maria Meijer IVhv (â 26-06-1933 te Den Haag) 

�       14-06-1989 te Den Haag  

 

 

Blijkens de foto vertrok hij met zijn broer en zus in oktober 1924 met het s.s. Slamat naar Nederland, 

waarschijnlijk met zijn ouders naar tante Ditti, de vrouw van Jacques (IIIav), die op de Noorder 
Stationsweg 1 in Bloemendaal met haar kinderen woonde. Uit de foto’s in Bloemendaal kan afgeleid 

worden dat Kleine Ben(ny) de lagere school daar voltooide en de HBS B in Haarlem bezocht. In 1935 

is hij bij zijn ouders op de Waalsdorperweg 57 in Den Haag gaan wonen en voltooide zijn opleiding 

aan de Bijzondere HBS in Voorschoten. Tussen oktober 1935 en oktober 1936 was hij een jaar in 

Engeland en op  15 oktober 1936 woont hij in Leiden voor zijn studie Indisch Recht. Ongeveer drie 

jaar later vertrekt hij naar Bandung, ongetwijfeld zonder de studie voltooid te hebben [Volgens 
informatie van zijn zoon, wilde de vader van Benny (IIIe) alle kinderen in Indië hebben, gezien de 

dreigende oorlog in Europa]. In Indië werd hij opgeroepen voor de dienstplicht en toen de oorlog met 

Japan uitbrak moest hij weer opkomen en is krijgsgevangene (sergeant) gemaakt. De laatste 

anderhalf jaar van de oorlog werkte hij aan de Pakan Baroe spoorweg in Sumatra. In april 1946 

keerde hij terug naar Nederland, om via Rotterdam weer de studie in Leiden op te nemen. Op 27 

december 1949, de dag van de soevereiniteitsoverdracht, vertrok hij weer naar Indonesië om in 
Jakarta bij De Nederlandsche Handel Maatschappij (“de factorij”) te gaan werken.  



Van daaruit is hij wel eens bij zijn broer (IVg) in Bandung op bezoek geweest, ook tijdens hun vakantie 

in Lembang. Hij had daar een vriendin en was zelfs serieus verloofd, maar het is niet tot een huwelijk 

gekomen. 

Vanwege de verslechterende relatie tussen Nederland en Indonesië is hij op 26 januari 1953, na drie 

jaar, definitief teruggekeerd naar Den Haag, waar hij als referendaris aan de slag ging bij het 

ministerie van Overzeese Rijksdelen. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het Statuut en de 

Koninkrijksconferentie ter voorbereiding van de Surinaamse onafhankelijkheid [Zijn kennis van het 

statuut was zo groot dat minister-president Joop den Uyl hem het “wandelende Statuut” genoemd zou 

hebben]. In 1970 werd hij, naar verluidt wegens een voor zijn minister reddend advies over 

toelaatbare politiebijstand door mariniers op Curaçao, officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Anekdote van zijn vrouw Cobi Meijer: “over een onderscheiding wordt heel geheimzinnig gedaan, 

slachtoffer mag niets weten, thuisfront wordt gebeld, ik vertelde uiteraard de kinderen: 'mondje 

dicht'' , Bert staat z'n vader op te wachten en roept pappa je krijgt een lintje! Dat was lachen”. 

Inmiddels was hij opgeklommen van  afdelingshoofd tot plaatsvervangend directeur van het Kabinet 

voor Surinaamse en Nederlands-Antiliaanse Zaken. Tot zijn pensioen in 1982 bleef hij werken bij het 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken. 



Wonen in Bloemendaal en Den Haag - School in Bloemendaal, Haarlem en Voorschoten 1924-1935



Studie Indisch Recht
in Leiden 1936-1939



Mobilsatie - krijgs-
gevangene - bevrij-
ding - naar Holland



Studie voltooien - Naar Indonesië
Terug in Holland



Leven in Den Haag 1953-1956



Huwelijk Warnsveld
12 april 1956



Leven tussen
de Adams in

Den Haag



Met de
kinderen

1960-1972



De laatste jaren 1974-1987
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