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Tijdens het laatste deel van zijn vaders studieverlof werd hij op de P. Bothlaan 30 in Amersfoort geboren. Zijn eerste voornaam komt 

van de moeder van zijn moeder en de tweede voornaam van zijn vaders moeder. Vier maanden oud ging hij al mee op de boot naar 

Nederlands-Indië en afgezien van de twee verlofperioden in Holland heeft hij zijn hele jeugd en adolescentie daar doorgebracht. Dankzij 

zijn dagboek 1938-1945 dat hij voor zijn dochter Renée heeft geschreven, is over een deel van die periode meer bekend. Aangenomen 

mag worden dat hij in Yogya naar de fröbel- en lagere school en in Madiun naar de lagere school en hbs ging. De foto’s uit die tijd tonen 

een beeld van ruimte en een behoorlijke mate van wooncomfort en zo beschrijft hij het zelf ook: 

Hoe anders was ik dat gewend in de voorafgaande Indische jaren: onze eetkamer in Madioen was een feestzaal gelijk met open deuren en 

ramen naar de tuin. De eettafel, groot genoeg voor tien, stond altijd vol met heerlijke gerechten. Nee, dat pension vond ik maar niets. Mijn 

slaapkamertje was op de bovenste verdieping. Het was er ijskoud en er was geen stromend water. De lampetkan, die keurig klaar stond voor 

mijn ochtendtoilet had dikwijls een dun ijslaagje. Ook dat was heel anders dan in Indië!   

Tijdens het verlof in 1938 ontdekte hij in de lessen van mevrouw De Bruyn-Ouboter zijn wiskundige aanleg wat resulteerde in een 9 op 

zijn rapport. Aan het eind van het verlof kreeg zijn vader te horen dat hij tot gouverneur van Yogyakarta benoemd was. 
 

Het leven voor een puber van bijna 15 jaar was in 1939 en later in het luxueuze gouverneurspaleis een paradijs met een eigen 

hobbykamer, oorlogje spelen in de tuin en een pendopo waar je kon rolschaatsen, fietsen of tennissen. In de hobbykamer nam Fred 

chemische proeven en wist een “bommetje” tot ontploffing te brengen. Een concertpianist bleek hij niet te zijn, maar wel blonk hij uit in  

wiskunde, voor de proefwerken haalde hij een negen of tien. In lichamelijke opvoeding faalde Fred jammerlijk en volgens hem had dat 

ook direct gevolg in het gebrek aan aandacht van leuke meisjes voor hem. Op school werd hij zich ook bewust van de informele, maar 

onmiskenbare segregatie tussen Nederlandse, Javaanse en Chinese leerlingen. Een keerpunt in zijn contacten met meisjes kwam, toen 

hij voorzitter van de leerlingenvereniging werd en meespeelde in een uitvoering tijdens het schoolfeest van 17 oktober 1940.  Na  de 

uitvoering danste hij heel vaak met een meisje met twee vlechten, de dochter van de commandant van het garnizoen van de sultan, 

Threes Eijgenstein. Daarna wachtte hij haar buiten het paleis steeds op en fietste ze samen naar school. Ook in de pauzes waren ze  



samen en later bracht Fred haar naar huis. Op school werden ze als stel geaccepteerd en veel jongens waren volgens Fred jaloers op 

hem. Op 23 april 1942 , in het huis aan de Kroonprinslaan, beloofden Threes en Fred elkaar na de oorlog te trouwen. 

De ontberingen van de Japanse bezetting heeft hij uitgebreid in zijn dagboek beschreven, volstaan kan worden met daarnaar te 

verwijzen. In januari 1946 kon hij als werkend passagier, hulpje in de bakkerij, met de “Boissevain” naar Nederland vertrekken. 

In Den Haag pakte Fred de draad weer op , hij behaalde de akten K1 en K5 en hij ontmoette Threes weer, die de Japanse bezetting ook 

overleefd had. In 1948 verloofden zij zich en vier jaar later losten zij hun huwelijksbelofte uit Yogya in. Hij werkte toen al bij de Nationale 

Nederlanden, maar in augustus 1952 werd hij leraar wiskunde bij het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Threes had 

daarvoor van 1948 tot haar huwelijk al een baan als bibliothecaresse bij het Centraal Planbureau gehad. Tussen 1953 en 1959 werden 

hun drie kinderen geboren: Valentine, Frederik Bernard en Renée Lucienne.  
 

Freds tolerantie en respect voor ieders persoonlijkheid pasten goed in de vrijzinnig-christelijke uitgangspunten en daarom werd hij op 

voorstel van de scheidende rector in 1967 diens opvolger.Daarmee ging hij tegelijk met de school een heel moeilijke periode tegemoet. 

De schaalvergroting in het voortgezet onderwijs kondigde zich aan werd met de Mammoetwet in 1968 een feit. Het 2e VCL werd een 

categoraal lyceum en mocht geen havo-afdeling oprichten. Een noodgreep, de fusie met een voormalige mulo-school in 1970, leek eerst 

soelaas te bieden met een stijging van het aantal leerlingen. Na 1976 ging het echter weer bergafwaarts en in 1979 waren er al minder 

dan 400 leerlingen. Ook Fred had later zijn twijfels over de zin van de fusie in 1970, maar het tij was onherroepelijk gekeerd. Wat restte 

was een fusie in 1981 met het openbare Hugo de Groot College tot het Segbroekcollege, waarvan Fred korte tijd plaatsvervangend 

rector werd. In 1981 ging hij met vervroegd pensioen.  
 

Maar toen kreeg hij de ruimte om een oude wens uit Yogya te vervullen: 

Gedurende de siësta na de warme maaltijd om 13.00 uur (’s avonds aten wij brood) kon je mij in de zitkamer vinden bij al die boeken. Ik 

bestudeerde niet alleen de Duizend-en-een-nacht, maar ook de duizend en één reproducties van schilderijen, die in vele in leer gebonden 

boeken te vinden waren: het Louvre, de Tate Gallery, de Pinacotheek van München, Sint Petersburg, Madrid, Florence, dat was er allemaal 

te vinden. Het was daar, in die zitkamer, dat bij mij de wens geboren werd om eens, later, zelf te schilderen. 

Hij nam les bij Poen de Wijs en ging in een eigen atelier, eerst aan de Escamplaan, later aan huis werken. Hij schilderde met model en 

stadsgezichten en gaf ook les. Hij nam deel aan exposities en verkocht veel.   

In 2001 kregen hij en Threes met het treurige overlijden van hun oudste dochter Valentine te maken.Acht jaar later stierf Fred. Threes is 

ook nu nog remedial teacher, waartoe zij in 1979 een opleiding volgde. 



Een jeugd in Indië 1924-1946



1946 Den Haag Threes net uit Indonesië

Verloving en huwelijk

Yogya, verm. vlak voor de oorlog



De kinderen 1954-1959

Valentine
Fred jr.
Renée



Haags Genootschap Leerschool



"The happy family" vakantie Vaux 1961







Threes lerares aan de
Johanna Westermanschool



Een oude liefde

een nieuw beroep
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