Een spraakmakend echtpaar

Pieter Leendert van der Harst en Clara
Elisabeth Janssen
Eddy ter Braak

De beide namen in de titel van dit artikel zullen de meesten van u niets zeggen. In de oude Lochemse bevolkingsregisters komt u ze ook niet tegen. Maar wel in die van Gorssel en Laren. Rond
1918 bewoonde het echtpaar huize De Ehze in Almen en later, rond 1928, huize Het Onland in
Barchem. Zij waren de initiators van het P.W. Janssenziekenhuis in Almen (nu Hotel Landgoed
Ehzerwold) en Huize P.W. Janssen in Barchem (op de plek van het vroegere hotel De Dolle Hoed).
Beide instellingen zijn ondertussen al weer uit onze omgeving verdwenen.

Honert nam de leiding over. De beide zoons van P.W.
Janssen bleven bij de zaak betrokken. Gestimuleerd
door zijn oudste zoon Christian Wilhelm besloot Peter
een deel van zijn verdiende geld aan goede doelen
te gaan besteden, meestal ten behoeve van sociaal
zwakken en minderbedeelden2.
Zoon Christian Wilhelm was al vroeg een zeer sociaal
betrokken mens. Toen hij in 1889 op Sumatra een
plantage overnam, ondernam hij al gauw initiatieven
om de gezondheidstoestand en het opleidingsniveau
van zijn werknemers ter plekke te verbeteren. Dat was
in die tijd heel ongebruikelijk.
Hij was in 1896 medeoprichter (samen met Hélène
Mercier) en eerste directeur van de N.V. Bouwonderneming ‘Jordaan’, welke als doel had goede woningen
te bouwen voor de arbeidende klasse. Daarnaast was
hij ook medeoprichter en financier (met zijn vader)
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Clara Elisabeth Janssen
Zij was de jongste dochter van de schatrijke Amsterdamse ondernemer en filantroop Peter Wilhelm
Janssen en zijn vrouw Folmina Margaretha Peters. Het
echtpaar had zeven kinderen.
P.W. Janssen kwam oorspronkelijk van het Duitse eiland Wangerooge. Hij vertrok als jonge man naar Amsterdam, omdat hij dacht dat daar voor hem meer zakelijke kansen zouden liggen. Die waren er inderdaad
voor hem. Eerst was hij werkzaam in de tabakshandel
en later in de graanhandel. Met de laatste werd hij
behoorlijk rijk. Maar toen hij door tabakshandelaar
Nienhuys bij diens handel betrokken werd – samen
richtten ze in 1869 de Deli Maatschappij op - leverde
hem dat binnen enkele jaren een enorm fortuin op1.
In 1898 trok hij zich op 77-jarige leeftijd als zeer gefortuneerd man uit zijn handelszaken terug. H.C. van den
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van de Vereniging Ons Huis, in de Rozenstraat in
Amsterdam, medeoprichter en bestuurslid van Opleidingsinrichting voor Socialen Arbeid (later Vereeniging School voor Maatschappelijk Werk), gefinancierd
door vader, en medeoprichter en lid van de Raad van
Beheer van het Koloniaal Instituut (voorloper Koninklijk Instituut voor de Tropen).
Eén van de eerste projecten, die vader en zoon gezamenlijk financieel ondersteunden, was de bouw en
inrichting van een volkshuis aan de Rozenstraat in de
Amsterdamse Jordaan, dat de naam Ons Huis kreeg.
Het was een initiatief van de stichting Ons Huis.
Deze stichting was in 1891 opgericht door Hélène
Mercier en Christian Wilhelm Janssen. Het doel was
om in volkswijken zogenaamde volkshuizen te exploiteren waar mannen, vrouwen en kinderen uit de
arbeidersklasse hun maatschappelijke kansen konden
vergroten. Heel wezenlijk voor hen beiden was, dat
dit niet op een neerbuigende manier gebeurde. Het
volkshuisidee werd een groot succes. In 1923 waren er
in heel Amsterdam al 23 van zulke huizen.
Aan Clara Elisabeth viel de eer te beurt de eerste
steenlegging voor het volkshuis aan de Rozenstraat
te mogen verrichten. Het Algemeen Handelsblad van
2 augustus 1891 berichtte hierover o.a. het volgende:
“Nadat dit was afgeloopen noodigde de heer Tours de
15-jarige dochter van den stichter, mej. Clara Elisabeth
Janssen, uit den eersten steen te leggen, waarbij hij
opmerkte hoe gelukkig het is, dat het geheele gezin van
den heer J. in diens werken en vreugde deelt. […] Met
een enkel woord wees de heer Van Tienhoven verder op
de zoon die naast den stichter staat en hem op hetzelfde
pad volgt, en op de jongste dochter, die reeds vroeg
door haar vader in de werken van menschenmin wordt
ingewijd.”
Het gebeurde heeft waarschijnlijk grote indruk op
haar gemaakt. Zij was de enige van de dochters van
P.W. Janssen die later het filantropische werk van
haar vader zou voortzetten, o.a. in de omgeving van
Lochem.
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Den Helder – Baarn - Almen
Clara Elisabeth trouwde in 1895 op 19-jarige leeftijd met Derk Jacob van den Honert. Hij was op dat
moment officier bij de marine in Den Helder. Daar
woonde het echtpaar na hun huwelijk ook korte tijd.
Maar nog geen half jaar na hun trouwen nam hij ontslag en vertrok het echtpaar naar Baarn. Daar hadden
zowel P.W. Janssen, diens zoon August Janssen, als
H.C. van den Honert al een villa in hun bezit. Hier werden hun beide kinderen, Henriëtte Cornelia en Taco
Hajo, geboren. Derk Jacob was ondertussen directeur
geworden bij de N.V. Industriële Maatschappij in
Amsterdam. Dank zij de in 1874 geopende spoorwegverbinding met Amsterdam was Baarn gemakkelijk te
bereiken.

Waarom het gezin in 1905 naar Almen verhuisde,
waar Van den Honert het buiten De Ehze had gekocht,
is niet duidelijk (zijn werk bleef immers in Amsterdam). Hij liet het huis opknappen en aan de moderne
wooneisen van die tijd aanpassen. Frederike van
Uildriks, die hoofdredactrice was van het blad ‘Op
den Uitkijk’ vermeldde in haar artikel ‘Van De Ehze in
de oude Graafschap Zutphen’ in 19093 o.a. het volgende: “De tegenwoordige eigenaar, de heer D. J. van
den Honert, die zijn zaken te Amsterdam heeft en wiens
vrouw de dochter is van den bekenden Amsterdamschen
philantroop, wijlen den heer P. W. Janssen, gevoelt zeer
veel voor het verleden van het huis, waarvan hij in 1905
bezitter is geworden, toen hij het kocht van mevrouw de
weduwe barones Van Welderen Rengers.”
En wat verderop in het artikel:
“Toevallig dat de voornamen van de tegenwoordige
vrouwe van De Ehze dezelfden zijn als die van de eigenares uit de eerste helft der achttiende eeuw. Of die vroegere Clara Elisabeth bij haar onderhoorigen bemind is
geweest evenals haar man, weten we niet, maar dat men
het later van de 20ste-eeuwsche Clara Elisabeth zal getuigen, is zonder twijfel. Want zij treedt als een weldoenster onder de menschen op, door de zieken en zwakken
te bezoeken en op te beuren en naar geest en lichaam
hun goed te doen, niet maar eens nu en dan, maar
trouw en geregeld. Aan »goede werken« wordt daar veel
gedaan in en om het gemodernizeerde oude huis; er is
een schooltje gebouwd, waar de meisjes dagelijks gratis
naailes krijgen; de kinderen leenen boeken uit de bibliotheek van het huis, en op honderderlei manieren meer
leven de bewoners van het huis met hun omgeving mee.”
Clara Elisabeth zette dus in Almen duidelijk de goede
werken van haar vader voort. Ze moet een bijzondere
vrouw zijn geweest. Jet Spits noemt in haar boek
Sporen van P.W. Janssen, ondernemer en filantroop Clara
Elisabeth “een zeer excentrieke dame”. Dat zal ze in de
ogen van de mensen in haar omgeving waarschijnlijk
ook wel geweest zijn. Ze deed dingen, die men van
een dame van stand niet gewend was. En dan was je
al gauw een excentriekeling. Frederike van Uildriks
vermelde in haar artikel over De Ehze ook nog, dat
de vrouw des huizes fotografeerde en de fotoplaten
(glasplaten) zelf ook nog eens ontwikkelde. Dat was
wel heel bijzonder. De fotografie stond nog in haar
kinderschoenen en was voornamelijk het terrein van
de man. Bovendien was het ontwikkelprocedé niet zo
gemakkelijk.
Van de beide kinderen van het echtpaar Van den
Honert-Janssen bestaat een prachtig schilderij (hiernaast afgebeeld). Het is uit 1905. Ze werden op doek
vereeuwigd door de destijds bekende societyschilder
van Hongaarse afkomst Philipp Alexius de Laszlo.
De Laszlo kwam in het najaar van 1905 op De Ehze
op bezoek. Hij maakte er twee voorstudies voor het
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Abraham van der Harst en zijn vrouw
Johanna Hoogenraad. Hij volgde de
medicijnenstudie in zijn geboortestad.
Na zijn afstuderen in 1891 kreeg hij een
aanstelling als officier van gezondheid
bij de marine in Den Helder. Nog in
hetzelfde jaar trouwde hij met Adriana
Elisabeth van der Meer. Ook zij gingen,
net als het vorige echtpaar, voor korte
tijd in Den Helder wonen. Nog geen
jaar later ging Adriana Elisabeth naar
Leiden terug. Pieter Leendert was namelijk geplaatst op het schroefstoomschip Van Galen en ging voor langere
tijd buitengaats. Mogelijk heeft hij in
de jaren daarna ook veel op schepen
gediend, de naam van Adriana Elisabeth komt tenminste niet meer in het
bevolkingsregister van Den Helder
voor. Pas in 1899 verliet Pieter Leendert
de marinedienst. Hij werd huisarts in
Alphen aan den Rijn en daarheen verhuisde het echtpaar ook.
Pieter Leendert was ondertussen overtuigd geraakt van de zin van homeopathische geneeskunst, waar hij een
fervent aanhanger van werd. Hij was
in 1902 de eerste gemeentelijke arts in
ons land, die werkte op homeopathische wijze. Hij werd een druk man, die
overal de homeopathie propageerde.
Daarnaast was hij ook bestuurslid van
de plaatselijke afdeling van het Groene
Kruis. Deze vereniging, opgericht in
1900, was actief bij het verzorgen en
verplegen van zieken en het verbeteren
Taco Hajo en Henriëtte Cornelia van den Honert geschilderd door Philipp Alexius de
van de hygiënische omstandigheden
Laszlo in 1905.
in de verschillende woonplaatsen,
ongeacht de godsdienstige levensbeschouwing van
schilderij. Het definitieve portret heeft hij waarschijnde leden. In 1903 verliet het echtpaar Van der Harst
lijk in zijn atelier in Wenen geschilderd (vandaar ook
Alphen om zich in Leiden te vestigen. Hier kreeg Piedie twee voorstudies)4.
ter Leendert het blijkbaar in de loop der jaren zo druk,
dat zij in 1906 besloten het ergens anders rustiger aan
Men zou naar aanleiding van het voorgaande kunte gaan doen.
nen denken, dat de familie zich zeer wel voelde op dit
prachtige buitengoed. Maar dat blijkt toch (groten)
Van der Harst naar Almen
deels schijn te zijn geweest. Slechts zes jaar na hun
En dat ergens anders werd Almen. Waarom de keuze
vestiging in Almen, in 1911, werd de scheiding tusop Almen viel, zo ver van hun leefgebied tot dan toe
sen Derk Jacob en Clara Elisabeth uitgesproken. Derk
vandaan, is niet duidelijk. Mogelijk had Pieter LeenJacob had overspel gepleegd en werd als schuldige
dert gedurende zijn diensttijd bij de marine in Den
aangemerkt. Hij vertrok uiteindelijk in 1912 definitief
Helder collega luitenant Derk Jacob van der Honert lenaar Amsterdam. Clara Elisabeth, die in de tussentijd
ren kennen en hadden zij contact gehouden. Mogelijk
in Zutphen had gewoond, kwam daarna met beide
heeft Van der Honert hem op die manier op de vrijgekinderen weer op De Ehze wonen.
komen plaats voor huisarts in Almen kunnen wijzen.
Feit is, dat het echtpaar Van der Harst zich op 24
Pieter Leendert van der Harst
augustus 1906 in Almen op A 46 ( het doktershuis) liet
Pieter Leendert werd in 1865 in Leiden geboren
inschrijven.
als vierde van de elf kinderen van het schoolhoofd
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Pieter Leendert van der Harst en Clara Elisabeth van
den Honert moeten elkaar al spoedig zijn tegengekomen bij het bezoeken van zieke dorpelingen. Hij als
arts en zij als weldoener en bezoeker van zieken en
zwakken.
In een artikel in het Algemeen Handelsblad van 18
juni 1915 naar aanleiding van de opening van het
ziekenhuis in Almen staat te lezen, dat Pieter Leendert
in zijn toespraak vertelde, dat hij na zijn komst in de
gemeente Gorssel al spoedig van mevrouw Janssen
alle steun ondervond, ook met de daad. Zij steunde
zijn werk, zowel in de armste woning als in de grootste hofstede, en zij deed dit op een wijze, die haar
deed kennen als een geboren verpleegster. Toen al
begon de gedachte bij hen beiden op te komen, om
een klein ziekenhuis in de gemeente te stichten.
Het leidde er toe, dat er in de loop der tijd tussen
beiden een zeer vertrouwelijke relatie ontstond. Of dit
ook nog van invloed is geweest op het mislukken van
het huwelijk tussen Derk Jacob van den Honert en
Clara Elisabeth Janssen, is niet duidelijk. Het echtpaar
was in de loop der jaren blijkbaar uit elkaar gegroeid.
Derk Jacob verbleef vanwege zijn werk veel in Amsterdam. Na hun scheiding in 1911 bleef Clara Elisabeth
uiteindelijk met haar beide kinderen op het huis wonen. Vanaf 1912 werd ze, wat betreft het beheer van
het landgoed, bijgestaan door Jan Lokker, een zwager
van Pieter Leendert van der Harst.
De jaren in Almen zullen voor Adriana Elisabeth van
der Harst-van der Meer over het algemeen geen prettige jaren zijn geweest. Uit het bevolkingsregister van
Almen blijkt, dat zich op 10 juli 1914 een nieuwe huisarts met zijn vrouw in de woning van Pieter Leendert
en Adriana Elisabeth vestigde.
Het echtpaar Van der Harst-van
der Meer had dus voor die tijd de
woning al verlaten. Het ziet er dan
ook naar uit, dat Adriana Elisabeth al een aantal jaren voor hun
scheiding uit Almen was vertrokken.
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Ziekenhuis
In 1911 werden de plannen voor
de bouw van een homeopathisch
ziekenhuis in Almen een stuk
reëler. Clara Elisabeth, die na de
dood van haar vader in 1903 over
een enorm groot geërfd bedrag
beschikte, kon in financieel opzicht doen en laten wat ze wilde.
In verband met de plannen voor
het ziekenhuis kocht ze in 1911
van baron Otto van Wassenaer
het huis De Hoogenkamp. Dit
grote huis was in 1841 op het
oostelijk deel van het landgoed

De Ehze gebouwd. Het werd omstreeks 1912 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe ziekenhuis.
In 1913 werd het ziekenhuis gebouwd, naar een ontwerp van de architecten G.N. Itz en J.P. Stok. Itz was
geboren in Zutphen en op dat moment hoogleraar
aan de TH in Delft.
Het ziekenhuis kreeg de naam P.W. Janssen-ziekenhuis, ter nagedachtenis aan de vader van Clara Elisabeth. Pieter Leendert werd de directeur-geneesheer.
Het was het tweede homeopathische ziekenhuis van
ons land. De bouw en inrichting waren volgens de
laatste moderne inzichten. Kosten nog moeite waren
gespaard.
De opening van het ziekenhuis vond echter pas in juni
1915 plaats. Dat had o.a. te maken met het feit, dat er
in 1914 93 Belgische vluchtelingen in het ziekenhuis
waren ondergebracht.
De opening werd groots gevierd. Maar in de jaren
daarna bleek, dat ze het ziekenhuis niet rendabel konden krijgen. Er kwamen te weinig patiënten, waardoor
er steeds veel eigen geld ingebracht moest worden.5
Ondertussen was in 1916 ook het huwelijk van Pieter
Leendert en Adriana Elisabeth ontbonden. Niets weerhield Pieter Leendert en Clara Elisabeth om met elkaar
te trouwen. Dat gebeurde in 1917 in Amsterdam.
De nieuwe Ehze en het nieuwe Almense ziekenhuis
Pieter Leendert, die licht, lucht en ruimte erg belangrijk vond voor een goede gezondheid, vond het oude
huis De Ehze maar niets om in te wonen. Daarom
werd het in 1918 afgebroken en vervangen door de
moderne villa, die er nu nog staat.

Het nieuwe landgoed De Ehze.

Het nieuwe De Ehze is een huis gebouwd in Engelse
landhuisstijl. De architect was Albertus Johannes
Jansen. Hij was vanaf 1903 de gemeente-architect van
Gorssel.6
Gedurende de afbraak van het oude en de bouw van
het nieuwe huis woonde het echtpaar in een dichtbij
gelegen huis, dat De Wachtpost genoemd werd. Nu
draagt het de naam De Schalmei, een naam afkomstig van de latere bewoner/eigenaar van het huis, de
dirigent Johan Wagenaar.7

Het P.W. Janssen-ziekenhuis kort na de opening.

Amsterdam – Rijssenburg
Nadat het echtpaar Van der HarstJanssen in 1921 het ziekenhuis aan
de gemeente Deventer had overgedaan, vertrok het naar Amsterdam.
Hun verblijf in de nieuwe villa in
Almen had niet meer dan twee jaar
geduurd. Ook in Amsterdam bleven
ze echter maar kort. Nog in hetzelfde
jaar verhuisden ze alweer, nu naar Rijsenburg bij Utrecht. Pieter Leendert
ging werken in de polikliniek van het
Homeopathisch Ziekenhuis aan de
Catharijnesingel in Utrecht, waar hij
ook lid van de raad van bestuur werd.
In 1925, in de tijd dat ze verblijf
hielden in Rijsenburg, schonk het
echtpaar de vereniging het Groene Kruis een badhuis,
gelegen aan de Loolaan in Driebergen.
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Vanwege het niet rendabel kunnen krijgen van het
ziekenhuis, werd het in 1919 aan de gemeente Amsterdam geschonken op voorwaarde, dat de naam
P.W. Janssen- ziekenhuis behouden zou blijven en
dat P.L. van der Harst als geneesheer aan het ziekenhuis verbonden zou blijven. De stad accepteerde het
geschenk in eerste instantie, maar gaf het na een jaar
toch maar weer terug, omdat ook zij het ziekenhuis
niet rendabel konden krijgen.
Toen dr. H.J.Ph. Fesevur, geneesheer-directeur van het
St. Geertruiden Ziekenhuis in Deventer hier lucht van
kreeg, deed hij alle moeite om het Almense ziekenhuis voor de gemeente Deventer in handen te krijgen.
Zijn ziekenhuis had ruimtegebrek en het ziekenhuis
in Almen zou heel geschikt zijn om de sanatoriumpatiënten in onder te brengen. Met moeite kon hij het
gemeentebestuur overtuigen en kon de deal gesloten
worden. Deventer heeft tot 1993 gebruik gemaakt van
het sanatorium in Almen. Daarna verhuisden de 160
bewoners van het P.W. Janssenhuis naar Colmschate,
waar een geheel nieuw en modern complex voor hen
was gebouwd (het P.W. Janssen Verpleeghuis).

Toen J.F.L. de Balbian Verster in 1919 als journalist8 Almen bezocht, om over de schenking van het P.W. Janssen-ziekenhuis aan de stad Amsterdam te schrijven,
schreef hij o.a. het volgende: “Dat de nagedachtenis
van den filanthroop P.W. Janssen bij het echtpaar in eere
wordt gehouden, blijkt wel uit een gebouw in de kom
van het kleine dorp. Het heet ‘Ons Huis’ en dient voor het
houden van bijeenkomsten en lezingen tot ontwikkeling
van de bevolking.”
Het lijkt er op, dat Clara Elisabeth er voor had gezorgd,
dat ook in Almen de volksontwikkeling niet werd vergeten. Maar zekerheid over haar bemoeienis met het
ontstaan van het Almense dorpshuis
is er niet. Wel heeft Almen nog altijd
een dorpshuis, dat de naam Ons Huis
draagt.

P.L. van der Harst (2e van links) in de polikliniek van het
Homeopathisch Ziekenhuis te Utrecht.
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Barchem
In 1925 kwamen het echtpaar weer ‘onze’
richting op. Ze lieten in Barchem vlak bij
de uitspanning De Dolle Hoed een landhuis bouwen, ontworpen door de architecten G.J. Postel en A.J. Jansen. Het werd
een modern groot huis, dat van alle gemakken was voorzien, met ruime kamers
en veranda’s en balkons aan alle zijden.
Het kreeg de naam Het Onland, genoemd
naar het gebied waarin het lag. Het lag
geheel verscholen tussen de bomen.
Een jaar later kocht het echtpaar het
noodlijdende hotel De Dolle Hoed met de
bedoeling het met tuin en overtuin aan
de vereniging Pro Senectute (‘voor de ouderdom’) te
schenken. Het moest een verzorgingshuis voor ouderen worden. De vereniging kreeg van het echtpaar
ook nog een behoorlijk bedrag om het huis te kunnen
laten verbouwen en de eerstkomende jaren te kunnen bekostigen.
Maar ook in Barchem bleef het echtpaar weer niet
lang wonen. Het huis was wel erg groot en Pieter
Leendert van der Harst was heel vaak afwezig. Zijn
vrouw zat dan alleen in het grote huis, dat behoorlijk
afgelegen lag van de bewoonde wereld.
Hij had in 1926 zijn actieve loopbaan als arts weliswaar beëindigd, maar was toch nog steeds veelvuldig
op pad.
Hij had echter na 1926 ook zijn werk als homeopathisch arts nog niet vaarwel gezegd. Dat blijkt wel
uit het feit, dat de grootvader van mijn vrouw hem in
1927 nog als patiënt thuis heeft bezocht, toen bleek,
dat de reguliere artsen hem niet meer konden helpen.
Van der Harst was voor hem de laatste strohalm, zo
blijkt uit een overgebleven brief. Van der Harst ontving dus toen nog patiënten aan huis in Barchem. Hij
zal daarnaast echter vaak onderweg zijn geweest in
verband met functies verband houdend met en lezingen over homeopathie, waar hij zo’n groot voorstander van was, of voor het Groene Kruis, welke organisatie hij zo’n warm hart toedroeg.
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In 1929 schonk het echtpaar het Groene Kruis in Driebergen een herstellingsoord, waar vrouwen en meisjes, die overwerkt waren, of verzwakt na een acute
ziekte, een aangenaam verblijf werd geboden door
het doen van een rustkuur. Het kreeg de wat vreemde
naam De Harst Hulst.
Scheveningen - Menton
In 1931, het jaar dat dr. Van der Harst zijn 40-jarig artsjubileum vierde, verhuisde het echtpaar alweer. Nu
naar Scheveningen, waar ze aan de Nieuwe Duinweg
een prachtig nieuw huis betrokken. Maar dat was ook
weer niet voor lang, want in 1933 vertrokken ze naar

Menton-Garavan aan de Franse Rivièra. Waarschijnlijk
vanwege hun gezondheid.
Op 6 december 1936 stierf Pieter Leendert van der
Harst; echter niet in Frankrijk, maar in het ziekenhuis
in Arnhem, 71 jaar oud. Hij werd in Den Haag begraven.
Clara Elisabeth van der Harst-Janssen overleefde hem
nog veertien jaar. Ze bleef waarschijnlijk in Menton
wonen. Maar ook zij overleed in 1950 in Nederland, in
Den Haag, op 74-jarige leeftijd.
Taco Hajo en Henriëtte Cornelia van den Honert
Zij waren de beide kinderen van Derk Jacob van den
Honert en Clara Elisabeth Janssen. Zij bleven, zoals
vermeld, na de scheiding van hun ouders bij hun
moeder. Of zij nadien nog contact met hun vader hebben gehad, is niet bekend. Bij hun komst in Almen in
1905 was Henriëtte Cornelia 8 en Taco Hajo 6 jaar oud.
Bij de scheiding van hun ouders in 1911 waren ze 14
en 12 jaar en bij het tweede huwelijk van hun moeder in 1917 20 en 18 jaar oud. Ze schijnen een goede

band met hun stiefvader te hebben gehad. Bij het
huwelijk van beide kinderen was Pieter Leendert van
der Harst één der beide getuigen.
Henriëtte Cornelia trouwde het eerst. In 1921 met
Pieter Andries van der Harst, zoon van de broer van
hun stiefvader. Pieter Andries was in 1919 gepromoveerd tot doctor in de natuurwetenschappen en vanaf
datzelfde jaar leraar wis- en natuurkunde aan het
Amsterdams Lyceum. De naam van Henriëtte Cornelia
kunt u op het internet terugvinden als vertaalster van
boeken.
Taco Hajo trouwde in 1928 met Elisabeth Revers. Hij
studeerde biologie in Utrecht. In 1928, kort voor zijn
huwelijk, promoveerde hij tot doctor in de natuurwetenschappen. En kort na zijn huwelijk en zijn promotie
vertrok hij met zijn vrouw naar Nederlands-Indië,
waar ze tot 1945 bleven. Terug in Nederland werd hij
professor aan de universiteit van Leiden. Taco Hajo
was een grootheid op het gebied van de plantkunde.
De bekende hockeyspeler Taco van den Honert is een
kleinzoon van hem.
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Eindnoten
1
Volgens vermelding was P.W. Janssen rond 1890 één der rijkste mannen van Amsterdam. Hij zou een bedrag van f 40 miljoen
in bezit hebben gehad. Dat bedrag zou volgens het CBS nu een
waarde van ruim € 500 miljoen vertegenwoordigen.
2
Zie Spits, Jet (Geschiedenis Condultants bv), Sporen van P.W.
Janssen, ondernemer en filantroop, Groningen 2009
3
Het artikel van Frederike van Uildriks in ‘Op den uitkijk’ is te
lezen op: www.gutenberg.org/files/34048/34048-h/34048-h.htm
4
Zie de site https://rkd.nl/nl/explore/images/175140 en https://
rkd.nl/nl/explore/images/175141

En het boek De Laszlo in Holland van Tonko Grever en Annemieke
Heuft
5
Zie P.W. Janssen Verpleeghuis,17 jaar sterk in zorg! door Anne
Jongstra (NUJ), uitgave van het P.W. Janssen Verpleeghuis te Deventer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1996.
6
Vermeldenswaard is nog wel, dat A.J. Jansen in Lochem
geboren werd en dat hij zich heeft opgewerkt van timmerman tot
alom erkend architect.
7
informatie van Henk Pelgrum van de Historische Vereniging
De Elf Marken
8
Als journalist van de ‘Sumatraansche Post’ op bezoek in
Nederland (zie de website Delpher).
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