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IIf    Herman 
â  21-01-1887 te Situbondo  

samenleving met “Oetas” Hortense IIIfp  

�      19-05-1946 te Jombang (Bersiap) 

 

 

Herman is de grote onbekende van de zeven zonen, althans voor zijn achterneven. Enerzijds zal dat komen doordat 

hij niet getrouwd is en geen (geregistreerde) kinderen heeft gekregen., anderzijds wordt hij als zeer eenkennig 

getypeerd. Hij wilde niet trouwen met zijn jarenlange geliefde Oetas (Hortense) en wilde ook geen geld naar de bank 

brengen. Hij zou tegen al dat soort beslommeringen opgezien hebben.   

In 1901 werd hij toegelaten tot de tweede klas van de Rijks HBS in Amersfoort en woonde op Plantsoen 3 in 

Amersfoort.  De H. Adam die in  1906 het diploma van de machinistenschool krijgt, zal hij vrijwel zeker zijn.. In 1911 

wordt hij vermeld als ‘chemiker’bij de suikerfabriek De Maas in Besoeki, een jaar later blijkt hij fabricatiechef bij de 

suikerfabriek Assembagoes te zijn. Mogelijk heeft hij nog net geprofiteerd van de vriendschap van zijn vader, 

Lawrence II, met Jhr. Nicolaas Trip de administrateur van Assembagoes.  

Het bevolkingsregister van Den Haag vermeldt hem tussen 1913 en 1915 als inwonend bij zijn vader. Blijkbaar is hij 

naar Holland vertrokken voor een studie, want in 1914 doet hij met succes toelatingsexamen voor de Technische 

Hoogeschool. Hoewel hij in 1915 weer naar Batavia vertrokken is, vermeldt de RANI hem tot 1924 nog als tijdelijk in 

Europa. Dankzij een bewaard gebleven brief van Henri Vincent (IIIc) aan Helen R (IIIe) is bekend dat hij toen Henri 

Vincent hielp met de produktie en afzet van zijn sapweegtoestel.  

Voor de plotselinge dood van Henri Vincent in 1922 had hij al een andere baan, nl. tuinemploye bij de suikerfabriek 

Watoetoelis bij Sidoarjo en in 1926 is hij tuinemploye bij Kremboong. In 1929 volgt de promotie tot eerste employe 

en in 1930 volgt hij zijn broer op als administrateur van de suikerfabriek Toelangan. Helen Redlod (IIIe) en hij  



wisselen dan soms als de een of de ander in Holland  is. Herman vertegenwoordigt de Cultuurmij. Kremboong  & 

Toelangan in Holland bij vergaderingen van de Vereniging van Java Suiker-Producenten, zo blijkt uit het archief van 

de VJSP. In 1941 is hij nog steeds administrateur van de sf Toelangan. Of hij in de oorlog ook onder Japanse leiding 

doorwerkte, is onbekend. Na de Japanse capitulatie is hij tijdens de Bersiap opgesloten in de gevangenis in Jombang 

en daar omgekomen. Er is geen graf van hem bekend. 

1901 toelating

1903 bevordering

1906 diploma Technische School

Kweekschool voor Machinisten
 te Amsterdam

H.B.S. Amersfoort



Waar werkte Herman?
1 SF De Maas - 2 SF Assembagoes - 3 Fabriek voor Automatische Weegtoestellen

4 SF Watoetoelis - 5 SF Kremboong - 6 SF Toelangan
  



Suikerfabriek De Maas bij Besuki

Herman woont in 1914/15 bij 
zijn vader in Den Haag en wil 
aan de TH in Delft studeren



Herman gaat terug naar Indië in 1915

om Henri Vincent met zijn 
weegtoestel te helpen (1916)

"Oetas"(Hortense) de levensgezellin van Herman

Tuinemploye op de SF Watoetoelis en Kremboong



SF Toelangan Herman tijdens Bersiap omgekomen
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