
Corrie
Gezin Helen Redlod

1887 - 1974



Jvr. Martha Cornelia Trip (Corrie) IIIev 
à15-06-1887 te Asembagus (Pasuruan), Oost-Java;  

x 09-11-1910 te Situbondo met Helen Redlod Adam (IIIe) 

� 14-06-1974 te Den Haag;  

� 18-06-1974 te Den Haag op Nieuw Eik en Duinen)  

 

 

Volgens de familieoverlevering is zij verwekt bij een Javaanse (Madoerese?) vrouw door Jhr. Nicolaas 

Trip en is haar moeder bij haar geboorte gestorven. [Haar huwelijksakte geeft de naam Dina voor haar 

moeder aan, maar dit is zeer twijfelachtig, vlgs de RANI1 werden veel inheemse vrouwen Dina 

genoemd] Haar vader gaf haar de voornamen van zijn moeder die overleed toen hij zes jaar was. 

In 1899 reisde ze voor de middelbare opleiding naar Harlingen. Vrijwel zeker ging ze wonen bij haar 

tante Jansje Fontein-Trip, want ze heeft later haar enige dochter naar haar genoemd.  Freerk Fontein 

was een telg uit een aanzienlijke koopmansfamilie in Harlingen en had in 1880 het huis aan de 

Voorstraat 80 gekocht. Zijn weduwe is daar tot haar dood blijven wonen. Ongetwijfeld kwam haar 

vader haar opzoeken tussen 1900 en 1901 toen hij naar Holland ging samen met Lucien Adam. Bij 

zijn verblijf in Harlingen zullen een aantal foto’s uit het fotoalbum zijn gemaakt, omdat hij ook op 

enige foto’s voorkomt. Mogelijk heeft hij het album als souvenir aan zijn dochter geschonken.Vanuit 

Harlingen is Martha naar een kostschool in Hannover gegaan, [vlgs. Tante Ton (IVdv) een Engelstalige 

kostschool voor aanzienlijke meisjes]. Midden jaren ’50 is ze met haar oudste zoon (IVg)en 

schoondochter (IVgv) terug geweest in Hannover. 



In 1910 is ze teruggekeerd naar Indië en daar ontmoette ze Helen Redlod Adam weer en is met hem 

getrouwd. [Op haar persoonskaart wordt 9 november 1910 aangegeven, maar de vermelding van de 

ondertrouw in de Sumatrapost dateert van 26 november.] Haar vader laat haar tijdens zijn verblijf in 

Nederland in 1911 inschrijven in het filiatieregister van de Nederlandse Adel. 
Volgens Lily (IVgv), de vrouw van haar zoon Nico (IVg) was beider verlies van de moeder op zeer 

jeugdige leeftijd een belangrijk raakpunt. Zowel op Sindangwangi als in Den Haag was zij het vaste 

punt waar familie naar toe kwam. Opvallend is ook dat het dienstpersoneel van voor de oorlog in Den 

Haag na de oorlog graag weer bij haar terugkwam.  

Zij overleefde haar man nog bijna 14 jaar, maar niet in goede gezondheid, rheuma  met ernstige 

waterzucht in het onderlichaam en de benen. Tot haar dood was hun/haar zitkamer een trefpunt voor 
vele uit Indië teruggekeerde Adams, vooral met de oudejaarsviering. 
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Bij haar Tante Jansje (1), Oom                                                    Freerk (2) en neefje Scato (3) in huis
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De man is Nicolaas Trip



In Hannover
1903-1908

en terug 1955



Ondertrouw en huwelijk 1910



De eerste, Nico, met trotse ouders
en trotse Opa Trip 1911-1912

Nico 1912, met Janneke, 1915

Nymphenbad bij Tretes



Nico, 1916 - Nico, Benny, Janneke, 1918 - Benny Janneke,1920

Het gezin op de SF Kremboong 1920
met Opa Lawrence en Oom Herman

1935 Corrie en Janneke
 Waalsdorperweg

1923 Benny, Janneke, Nico

Naar Holland met de ss Slamet 1924



Gezinskaart bevolkingsregister Den Haag

Helen wordt in Italië van de boot gehaald, ca. 1931

De jaren '50 en '60 in Den Haag
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