Johannes Adrianus Hendrik Buddingh (1829-1900), zandgraf 684, vak K
Assistent-resident met een bijzonder graf op Groenesteeg
Personalia
Geboren: 8 mei 1829 te Vlissingen
Zoon van Adriaan Hendrik Buddingh en Adriana Cornelia Visser
Gehuwd met Johanna Helena Charlotta Arnoldina Milar op 27 juni 1884 te Kampen
Overleden: 13 februari 1900 te Leiden
Begraven: 15 februari 1900
Samenvatting
Johannes Buddingh wordt in 1829 in Vlissingen geboren als tweede kind in een gezin
van vijf. Vader is militair met als standplaatsen Hoorn, Vlissingen, St. Oedenrode en
Woensel. Omstreeks 1840 vertrekt het gezin naar Batavia in Nederlands-Indië, waar
vader Adriaan al in 1843 komt te overlijden. Moeder Adriana leeft dan nog zeventien
jaar, voordat zij in 1860 ook in Batavia overlijdt.
Johannes wordt in 1852 ambtenaar bij het Ministerie van Koloniën en klimt via de
rangen derde en tweede commies op tot eerste commies in 1859. Zijn gezondheid laat
dan te wensen over en tussen de jaren 1860 en 1864 werkt hij niet en moet Johannes
rondkomen van zijn wachtgeld.
Eind 1864 kan hij weer aan het werk en na eerst secretaris van de resident te zijn
geweest, wordt Johannes in 1873 benoemd tot assistent-resident. Niet lang daarna
heeft hij moeilijk: hij laat op het werk enkele steken vallen en ook zijn slechte
gezondheid zal waarschijnlijk weer opspelen. In ieder geval komt hij halverwege het
jaar 1878 met een verlofregeling naar Nederland.
In Nederland leert Johannes Johanna Milar
kennen, een weduwe met vijf kinderen. In 1884
trouwt hij met haar en gaat in Kampen wonen, waar
nog twee dochters worden geboren. Johannes is
inmiddels met pensioen gegaan.
Het gezin komt na enige jaren naar het westen
en belandt via Sassenheim in 1896 in Leiden. Daar
overlijdt Johannes Buddingh op 13 februari 1900 en
wordt twee dagen later op de begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld. Hij heeft een bijzonder graf
gekregen: er prijkt een familiewapen op en een zeer
aparte porseleinen krans.
Graf met wapen en krans

Volledige versie
Geboorte, familienaam en wapen
Johannes Adrianus Hendrik Buddingh wordt op 8 mei 1829 in Vlissingen geboren als
zoon van Adriaan Hendrik Buddingh (1802-1843) en Adriana Cornelia Visser (18061860), die op 19 oktober 1825 in deze Zeeuwse plaats waren getrouwd. De geboorteaangifte wordt gedaan door de vroedvrouw Josina Gabij, in het bijzijn van Hendrik
Rooze (politieagent) en Andries de Veij (winkelier). Vader is militair en fourier (onderofficier) bij de 2de divisie van de landmacht.

Geboorteakte van Johannes Adrianus Hendrik Buddingh

Volgens Derk Buddingh (1800-1874), een bibliothecaris die een grondige studie van de familie heeft
gemaakt en het boek Het geslacht Buddingh heeft
geschreven, is de etymologische afkomst van de
familienaam Buddingh als volgt: ‘bud’ staat voor
boete/boetrecht, ‘ding’ voor recht/rechtspleging en
de ‘h’ voor heer. De familienaam Buddingh zou dus
staan voor een heer die strafrechter is.
Een strafrechter mocht een eigen wapen
voeren. Het familiewapen Buddingh bevat een rode
schaar, omdat dit het werktuig is waarmee de
levensdraad werd afgesneden en daarom ook de
kleur van bloed had.
Familiewapen Buddingh

Broer en zussen
Johannes heeft een oudere zus: Elisabeth Christina, geboren op 13 september 1826
te Hoorn. Zij trouwt op 3 juli 1844 met Pieter Leonard de Gaaij Fortman en overlijdt op
5 december 1852 te Batavia, slechts zesentwintig jaar oud.

Overlijden oudste zus Elisabeth

Na Johannes volgt een tweede zus: Louisa Margaretha, die ca. 1834 is geboren. Zij is
onderwijzeres op een fröbelschool en overlijdt te Soerabaja op 7 december 1906.

Overlijden middelste zus Louisa

Hierna komt broer Stephanus Adrianus, geboren in St. Oedenrode op 9 december
1836 en op 26 januari 1869 te Palembang gehuwd met Johanna Gerardra Bras. Deze
Johanna overlijdt al na negen maanden, op 19 september 1869. Zou dit bij de geboorte
van een kind zijn gebeurd? Stefanus zelf wordt ook niet oud; hij overlijdt op 18
september 1875, in de Padangse Bovenlanden, achtendertig jaar oud.

Huwelijk Johannes’ broer Stephanus

Het laatste en vijfde kind in het gezin is weer een meisje, Christina Adriana geheten.
Zij is in Woensel geboren op 28 december 1839, trouwt in Batavia op 16 september
1858 met Willem Johannes Havenga en overlijdt op 29 augustus 1886.

Overlijden jongste zus Christine

Naar Nederlands-Indië
We hebben al gezien dat veel zich in Indonesië (Nederlands-Indië) afspeelt. De reden
daarvan is dat het ouderlijk gezin Buddingh-Visser rond 1840 Nederland verlaat en
naar Batavia vertrekt. Daar overlijdt al vrij snel vader Adriaan, op 13 december 1843,
eenenveertig jaar oud. Moeder Adriana komt op 2 maart 1860 eveneens te overlijden;
zij is vierenvijftig jaar geworden.

Overlijden vader Adriaan

Van commies tot assistent-resident
Johannes brengt het tweede deel van zijn jeugd door in Nederlands-Indië. In het
archief van het Ministerie van Koloniën kunnen we zijn loopbaan vanaf 1852 goed
volgen. In 1852 wordt hij aangesteld bij de Directie der producten en civiele magazijnen
als derde commies; in 1854 volgt een bevordering tot tweede commies en in 1859
bereikt hij de rang van eerste commies. Kort daarna wordt hij ziek. In 1860 wordt hij
daarom voor zes maanden ontslagen met behoud van wachtgeld. Dit ontslag met
behoud van wachtgeld wordt een aantal keren herhaal tot 25 november 1864. Dan is
hij kennelijk weer hersteld, want hij wordt op die datum weer aangesteld bij de Directie
der producten en civiele magazijnen, die inmiddels Directie openbare werken heet.
Op 1 maart 1865 eindigt deze functie als hij
wordt benoemd tot secretaris van mr. Otto van
Rees, de resident van Bagelen (Midden-Java).
Johannes blijft promotie maken, want op 18
oktober 1873 volgt een aanstelling als assistentresident1 met een uitstekend salaris van ƒ 600,per maand. Intussen is hij ook geslaagd voor het
examen van notaris.
Toch gaat niet alles goed in zijn carrière: in
1875 wordt Johannes ter verantwoording geroepen omdat hij ‘in zijne betrekking van ontvanger
van ’s landskas’ nalatig is geweest. Een jaar later
Mr. Otto van Rees
wordt het nog heel wat erger want: ‘Door zijne nalatigheid is een dwangarbeider 360 dagen later in vrijheid gesteld dan behoorde’.

1

De assistent-resident was in Nederlands-Indië de hoogste Nederlandse ambtenaar in een afdeling
(assistent-residentie) van het plaatselijk bestuur, dat viel onder het Binnenlands Bestuur.

Het zal duidelijk zijn dat de resident van Bangelen ontevreden over zijn assistent is.
Toch wordt zijn aanstelling op 21 februari 1877 weer verlengd. Maar op 14 mei 1878
eindigt zijn functie en wordt Johannes Buddingh een verlofregeling verleend om terug
te gaan naar Nederland tegen een verloftraktement van ƒ 3.240,- per jaar.
Huwelijk en kinderen
In 1878 keert Johannes Buddingh dus voor verlof terug naar Nederland. De komende
jaren verandert er veel in zijn leven: eerst gaat hij met pensioen, daarna leert hij
Johanna Helena Charlotta Arnoldina Milar kennen met wie hij op 27 juni 1884 te
Kampen in het huwelijk treedt. Johanna is op 27 maart 1843 geboren in Makassar
(Nederlands-Indië). Zij is weduwe geworden door het overlijden van haar man Gerrit
Agricola Pet met wie zij vijf kinderen had gekregen. Het is wel opmerkelijk dat het
huwelijk van Johannes en Johanna met de handschoen wordt gesloten, omdat hij op
dat moment in Nederlands-Indië is en zij in Kampen.

Huwelijksakte (gedeelte)

Het al op leeftijd zijnde echtpaar krijgt nog twee kinderen: de dochters Adriana Cornelia
(geboren op 29 januari 1886) en Helena Johanna (geboren op 21 juni 1888).

Het Nieuws van de dag (3 februari 1886)

Het Nieuws van de dag (25 juni 1888)

In 3 juli 1891 worden Johanna en Johannes getroffen door het op achttienjarige leeftijd
overlijden van Gerrit Agricola Pet jr., zoon van Johanna uit haar eerste huwelijk.

Het Nieuws van de dag (14 juli 1891)

Van de oudste dochter hebben we alleen gevonden dat zij op 4 september 1913 te
Pasoeroean (Oost-Java) in het huwelijk treedt met Hubertus Nicolaas Gerardus
Neujean.

Huwelijk van oudste dochter Adriana Cornelia

Ook van de andere dochter hebben we alleen de huwelijkszaken gevonden. Helena
Johanna heeft een heftige huwelijksperiode tussen 1929 en 1934, met twee
scheidingen en drie huwelijken. Met haar tweede echtgenoot is zij na een scheiding
zelfs voor de tweede keer getrouwd.

Huwelijk van jongste dochter Helena Johanna met Willem Jacob Grimm

Scheiding van jongste dochter Helena Johanna van Willem Jacob Grimm

Eerste huwelijk van jongste dochter Helena Johanna met Marinus van Beest

Scheiding van jongste dochter Helena Johanna van Marinus van Beest

Tweede huwelijk van jongste dochter Helena Johanna met Marinus van Beest

Naar Leiden
Het gezin Buddingh-Milar woont aanvankelijk in Kampen, waar beide dochters worden
geboren. Vanuit Kampen verhuizen zij naar Sassenheim en in 1896 gaat het gezin in
Leiden wonen, op het adres Utrechtse Veer 13.
Overlijden
Op 13 februari 1900 komt Johannes Adrianus Hendrik Buddingh op zeventigjarige
leeftijd in Leiden te overlijden.

Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 13 februari 1900)

Overlijdensakte

Graf
Op 15 februari 1990 wordt Buddingh in zandgraf 684 ter aarde besteld. Het grafboek
laat zien dat dit graf één dag eerder door zijn echtgenote, Johanna Milar, is gekocht
en dat Johannes de enige is die ooit in dit graf is begraven. Het graf heeft nog twee
opvallende zaken:
- op de zerk van het graf is dat het familiewapen gebeiteld;
- bij dit graf hoort een porseleinen krans; deze is om veiligheidsredenen opgeborgen
in de aula van de begraafplaats en ligt daar in een vitrine.

Grafboek van zandgraf 684

Familiewapen op het graf

Porseleinenkrans op het graf

Tenslotte
Na het overlijden verhuist de weduwe met de kinderen Buddingh naar de Maredijk nr.
109. De kinderen gaan op zeker moment naar Nederlands-Indië waar zij in het huwelijk
treden [zie eerder in dit artikel]. In 1927 keert moeder Johanna Buddingh-Milar terug
naar haar geboorteland en verblijft de laatste jaren van haar leven in de buurt van haar
kinderen en kleinkinderen. Op 27 januari 1934 overlijdt zij in Soerabaja.

Overlijden echtgenote
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