Helen Redlod
1885 - 1957

IIe Helen Redlod
â
27-06-1885 te Panarukan, Besuki, Oost-Java
x
09-11-1910 te Situbondo met Jvr. Martha Cornelia Trip IIIev (à
15-06-1887 te Asembagus, Panarukan, OostJava; 14-06-1974 te Den Haag; 
18-06-1974 te Den Haag op Nieuw Eik en Duinen)
11-09-1957 te Den Haag

14-09-1957 te Den Haag op Nieuw Eik en Duinen

De eerste voornaam komt van zijn grootmoeder Helena Cruickshank (B) en de tweede voornaam is een omdraaiing
van de naam Dolder. Dat er iets meer bekend is over Helens jeugd komt door een avontuur dat in Indië enige dagen
de pers haalde. Hij verbleef als leerling van het Koning Willem III gymnasium in het instituut Bos te Batavia en is
daar in 1901 met een medeleerling in de nacht als dekpassagier naar Singapore gevaren om naar Zuid-Afrika te
gaan. Omdat het Instituut hem niet wilde terugnemen, verspeelde hij zijn hbs-opleiding. Uit de gegevens van oom
Lucien blijkt dat hij noch hetzelfde jaar in Holland in de kost is gedaan bij mevrouw De Stoppelaar in Amersfoort,
waar zijn broer Lucien al was. In 1901 werd hij voorwaardelijk toegelaten tot de derde klas van de HBS
aldaar.Daarna j volgde hij een technische opleiding, aan de kweekschool voor machinisten in Amsterdam, waar hij in
1905 het diploma suikerfabrikatie behaalde. Hij vertrekt pas in 1908 naar Indië, wat hij in de tussentijd gedaan
heeft , is niet bekend.
In 1910 ging hij te Surabaya in ondertrouw. Uit de persoonskaart van zijn vrouw blijkt dat het huwelijk op 9
november 1910 in Situbondo plaats vond. In de familie was het romantische verhaal dat de dochter (van Jhr.
Nicolaas Trip) en een zoon (van Lawrence Adam II) van twee grote vrienden met elkaar getrouwd zijn. [Volgens Tante
Ton (IVdv) liep Corrie na haar terugkomst uit Hannover in Situbondo te wandelen en zag voor haar een man lopen die
ze aan zijn manier van lopen als haar jeugdvriend Helen Redlod herkende.] Uit de trouwakte blijkt dat de voltrekking

wegens ziekte van Corrie bij haar thuis gebeurde en dat een Frits Fontein (neef van Corrie uit Harlingen) een getuige
was.
In 1909 vermeldt de RANI hem als machinist bij de suikerfabriek Djatiroto te Jatiroto (Lumajang, Pasuruan). In 1911
blijkt hij machinist bij de suikerfabriek Boedoean in Besuki te zijn. Een jaar later was hij fabricatiechef van de
suikerfabriek Bodjong bij Purbolinggo, maar hij keert weer terug naar Boedoean, nu als fabricatiechef. In 1916
kreeg hij een voorstel van Henri Vincent (IIIc) met hem in zaken te gaan met de productie en verkoop van diens
automatische sapweegtoestel. Dit werd mede ingegeven door de onzekerheid over zijn vooruitzichten bij Boedoean,
vooral of hij de administrateur Selleger kon opvolgen. Corrie is wel naar Yogyakarta gegaan voor de bevalling van
Bennie, maar blijkbaar heeft Helen besloten geen compagnon van zijn broer te worden.
In 1919 noemt de RANI hem als 1e employe bij de suikerfabriek Kremboong nabij Sidoarjo.Dit is de start van zijn
werk bij de N.V. Cultuurmij. Kremboong & Toelangan. In 1923 blijkt hij administrateur van de suikerfabriek
Toelangan bij Tulangan te zijn. In 1929 verbleef hij enige tijd, zeer waarschijnlijk met verlof in Den Haag en
vervolgens in Bloemendaal. Mogelijk was zijn vrouw al in Bloemendaal of is ze daar gebleven. In 1932 en 1935 was
hij weer in Den Haag als directeur van de Cultuurmij. Kremboong & Toelangan en de Cultuurmij. Sindangwangi. Zijn
adres was tussen 1935 en 19?? Waalsdorperweg 57. Uit de scheepsberichten blijkt dat hij heen en weer pendelde
tussen Indië en Nederland. Op 28 maart 1941 zouden volgens het Bevolkingsregister hij en zijn vrouw naar Indië
vertrokken zijn, maar Corrie was wel bij de geboorte van haar eerste kleinzoon op 18 april 1940. Van de
aandeelhouders kreeg hij bijzondere volmachten om de bedrijfsvoering in Indië gaande te houden. Echter, het
uitbreken van de oorlog met Japan maakte een eind aan zijn loopbaan in de cultures. Na de capitulatie werkte hij
nog enige tijd onder Japanse leiding, of hij door hen tenslotte geïnterneerd is, is niet bekend. Wel is hij in een zgn.
Bersiap-kamp vastgezet en die gevangenschap en de doodsbedreiging door de zoon van zijn mandur braken hem
fysiek en mentaal. Ziek keerde hij naar Nederland terug. Helaas escaleerde hier de slechte verstandhouding met Dr.
J.B. Hubrecht en leidde tot kwalijke beschuldigingen en een onaangename briefwisseling.

Wat restten waren rond 19 augustus 1947 nog 10 jaar in Den Haag, eerst op de Weissenbruchstraat 267 en vanaf 5
januari 1955 op de bovenverdieping van het door hem gekochte huis Van Aerssenstraat 70 in Den Haag dat hij en
zijn vrouw deelden met het gezin van zijn dochter Jansje Nijhuijs-Adam (N2). Hij was verbitterd door het verlies van
Indië en door de maatregelen die de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de oorlog had genomen met in
Amerika belegde vermogens van Nederlandse onderdanen (“de staat is de grootste misdadiger in het land”). Een val
waardoor hij zijn heup brak en niet goed meer kon lopen (met houten driepoot) verhaastten het einde.
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Waar werkte Helen R?
Djatiroto; Boedoean (2x); Bodjong
Kremboong; Toelangan; Sindangwangi

DJATIROTO
De eerste baan

BOEDOEAN
Tweede en
vierde baan
BODJONG, de derde baan

Vermelding van het kantoor in de telefoongids Den Haag 1915

Oprichting Cultuur Mijen door de erven J.G.L. Rose
(De Indische Gids XXVI p 178-179)
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Voor, tijdens en vlak na de oorlog

De laatste jaren in Den Haag
en overlijden

Stempel van SF Toelangan in 1947
De hamer en sikkel duidt op beheer tijdens De "Madiun revolte"
(collectie Indisch Wetenschappelijk Instituut)

Van Aerssenstraat 70 ca. 1957
In de stoel op de voorgrond Helen Redlod
met naast hem zijn houten driepoot
Op de bank: Janneke, Cobi, Ton

