Johan Frans Emilius Flörenæs (1849-1908) zandgraf 770, vak K
Succesvol tweedegeneratie immigrant
Personalia
Geboren: 14 januari 1849 te Amsterdam
Zoon van: Emanuel Eliasen Flörenæs en Christina Fasmer
Gehuwd met: Sophia Theodora Leembroek op 2 mei 1889 te Leiden
Overleden: 20 december 1908 te Leiden
Begraven: 23 december 1908
Samenvatting
Op zandgraf 770 op de begraafplaats Groenesteeg staat een opvallende stèle
(staande grafzerk). Opvallend op twee manieren: Johan Frans Emilius Flörenæs, de
naam van de in dit graf in 1908 als eerste ter aarde bestelde persoon, wijst op een
immigrant; de andere drie namen betreffen vrouwen, maar wie zijn zij?
Emanuel Flörenæs, de vader van Johan, is in 1819 in Noorwegen geboren en komt
op zeker moment naar Nederland. Hij wordt in 1847 vennoot in een manufacturenwinkel in Amsterdam, samen met Maria Fasmer. Zo ontmoet Emanuel Maria’s dochter
Christina, met wie hij in 1848 in het huwelijk treedt. Het jaar erna wordt zoon Johan
geboren, die dus te beschouwen is als een tweedegeneratie immigrant.
Johan groeit in Amsterdam op. Van zijn jeugd is verder weinig bekend. Als 19-jarige
gaat hij werken bij de Rijkstelegraaf, waar hij carrière maakt. Hij wordt telegraaf eerste
klas (1879), beheerder van een hulpkantoor (1884) en onderdirecteur (1885).
In 1889 trouwt Johan met Sophia Theodora
Leembroek, afkomstig uit Leiden. Het echtpaar
gaat in Amsterdam wonen en krijgt één kind,
dochter Emmy, geboren in augustus 1890. In
1899 verhuist het gezin naar Vlissingen, waar
Johan directeur van het telegraafkantoor wordt.
Hij wordt ook actief in de politiek voor de Liberale
Unie en beijvert zich voor een HBS in Vlissingen.
Na drie jaar Vlissingen, volgt drie jaar Hengelo,
een half jaar Groningen alvorens hij in 1906 in
Enschede zijn laatste standplaats krijgt.
In 1908 viert Johan zijn veertigjarig ambtsjubileum bij de Rijkstelegraaf. In datzelfde jaar slaagt
dochter Emmy voor haar HBS-examen. Kort erna
wordt Johan ernstig ziek. Hij wordt overgebracht
Portret Johan Flörenæs
naar Leiden, waar een uitstekend ziekenhuis is en

de familie van zijn vrouw woont, om te worden geopereerd. Hij redt het niet en overlijdt
op 20 december 1908 en wordt drie dagen later op Groenesteeg begraven. Zijn vrouw
Sophie heeft het graf gekocht.
In dit graf zijn verder nog begraven: Johans schoonmoeder Sophie LeembroekBecking (1911), zijn schoonzuster Gerharda van Venetië-Leembroek (1925) en als
laatste zijn echtgenote Sophie Flörenæs-Leembroek (1926).

Volledige versie
Johan Frans Emilius Flörenæs: Succesvol tweedegeneratie immigrant
Johan Frans Emilius
Florenæs
Post
en
Telegraaf Directeur
geb. te Amsterdam 14 Jan 1849
overl. te Leiden 20 Dec 1908
Sophia Theodora
Leembroek-Becking
geb. te Soest 23 Juni 1835
overl. te Leiden 9 Januari 1911
G.C. van Venetië-Leembroek
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Sophia Theodora
Flörenæs-Leembroek
geb. te Leiden 11 Mei 1865
overl. te ’s-Gravenhage 10 Aug. 1926
Zandgraf 770

Het bovenste deel van zijn grafsteen leest als een visitekaartje: ‘Johan Frans Emilius
Flörenæs, Post en Telegraaf Directeur’. Op zich is de vermelding van een functie niet
heel bijzonder. Zo gaat dat soms ook onder - of, beter gezegd, boven - professoren en
dominees, mannen van geleerd of goddelijk gezag. Was een ‘PTT-er’ dan destijds
zo’n autoriteit? En dat is niet het enige opvallende. Zijn achternaam - Flörenæs - doet
wortels buiten Nederland vermoeden. Maar welk buitenland? En wie zijn die vrouwen
met wie hij zijn laatste rustplaats deelt?
Over professoren en dominees is het doorgaans niet erg lastig om postuum een
boekje open te doen. Al is het maar omdat ze dat zelf al bij leven hebben gedaan en

die geschriften keurig zijn opgeborgen in bibliotheken en archieven. Bij mindere goden
is dit alleen bij uitzondering het geval. Ze hadden doorgaans weinig aanleg, tijd of
geduld voor een pen. Johan Flörenæs is daar, voor zo ver bekend, geen uitzondering
op. Het verhaal van de hoogte- en dieptepunten van zijn leven kan alleen geschreven
worden door ze te reconstrueren. Krantenberichten en ambtelijke paperassen zijn
daarbij onmisbaar. Samen schetsen ze van Johan Flörenæs een portret van een
succesvolle, vooruitstrevende tweedegeneratie immigrant.
Hollendertiden
Het verhaal begint in Noorwegen. Tussen dat land en Nederland bestaan al eeuwen
intensieve contacten. Zo intensief dat Noren de hoogtijdagen van die contacten,
tussen 1640 en 1740, aanduiden als ‘Hollendertiden’, het Hollandse tijdvak.
Honderden Nederlandse schepen voeren destijds op Zuid-Noorse steden met allerlei
producten, van koren, zout en kaas tot specerijen, tabak en Goudse pijpen. Ze nemen
hout mee terug, bestemd voor de bouw van schepen of als heipalen. Amsterdam is
gebouwd op een onderaards Noors bos, schrijft een Noorse reiziger in 1671.
Veel Noren vinden ook werk in Nederland. Daar bloeit de economie en zijn de lonen
hoger. Mannen gaan aan de slag op Nederlandse schepen. Vrouwen werken voornamelijk in de huishouding, maar er zijn ook Noorse schoenmaaksters, diamantbewerksters, en prostituees. En van het een komt het ander. Noorse mannen trouwen met
Nederlandse vrouwen. Rond 1640 treden, alleen al in Amsterdam, jaarlijks niet minder
dan 125 Noren in het huwelijk met een Nederlandse. Noorse vrouwen gaan hier
zelden naar het altaar. Zij zoeken hun man bij voorkeur in eigen land.
Door de Franse bezetting rond 1800 loopt de toch al niet florissante Nederlandse
economie een forse deuk op. Als gevolg daarvan worden de Noors-Nederlandse
contacten minder intensief. Het levensverhaal van Johan Flörenæs wijst echter uit dat
ook in de negentiende eeuw de banden tussen de beide landen nog innig zijn.
De families Flörenæs en Fasmer
JENS FASMER x MARIA JURJANS
__________________|__________________
|
|
|
WILHELMINA
ELISABETH CHRISTINA x EMANUEL FLÖRENÆS
__________ |___________
|
|
|
JOHAN
MARIA
ANNA

De familie Fasmer in het Noorse Bergen is actief in de handel, nijverheid en scheepvaart. Enkele Fasmers zijn consul voor Nederland. Jens Fasmer is kapitein. Dat brengt
hem naar Amsterdam waar hij kennis maakt met Maria Jurjans. Zij vertrekt met hem
naar Bergen en schenkt hem drie dochters, van wie Christina, de latere moeder van
Johan Flörenæs, de jongste is. Zus Wilhelmina wordt in1825 geboren, zus Elisabeth in
1827. Zij zullen beide verderop in dit verhaal nog een paar keer ten tonele verschijnen.

Johans vader, Emanuel Eliasen Flörenæs, wordt op 10 september 1819 geboren in
Lillesand, dat op zo’n beetje het zuidelijkste puntje van Noorwegen ligt. Om precies te
zijn in Flörenæs, een gehucht vernoemd naar een grote boerderij, in de buurt van die
stad. Wat Emanuel naar Nederland drijft is niet bekend. Vermoedelijk doet hij het
letterlijk, werkend op een schip. De familie zoekt de zee vaker. De naam Flörenæs
duikt in de scheepvaartrubrieken van negentiende-eeuwse kranten regelmatig op als
kapitein van een Nederlands schip.
De zaak en het meisje
Emanuel en Christina zouden elkaar in Noorwegen waarschijnlijk nooit tegen het lijf zijn
gelopen. Bergen ligt bijna 300 kilometer ten
noordwesten van Lillesand. Het is Amsterdam
dat voor die ontmoeting zorgt. Na het
overlijden van kapitein Fasmer besluit zijn
vrouw Maria met haar kinderen naar haar
geboortestad Amsterdam terug te keren. Daar
wordt ze ‘winkelierster in manufacturen’. Ze
verkoopt dus stoffen en kleren. Haar firma
‘Weduwe J.Fasmer’ gaat echter in 1844 failliet.
In 1847 maakt de winkel een doorstart. Met
een nieuwe vennoot: Emanuel Flörenæs. Ging
de zaak voor het meisje of was het juist
andersom? Ontmoet Emanuel Christina en
gaat hij vervolgens in zaken met haar moeder
of is de zaak er eerst en gaat hij daarna de
dochter ook waarderen? Hoe het ook zij, de
twee trouwen in 1848. En jaar later, op 14
januari 1849 wordt Johan Frans Emilius geAdvertentie van een kleding- en
boren. Hij krijgt al snel twee zussen: Maria
stoffenwinkel (laatste kwart 19e eeuw)
Elisabeth in 1850 en Anna Wilhelmine in 1852.
In 1855 sluit de zaak van Johans vader en oma. Drie jaar later overlijdt zijn vader.

Algemeen Handelsblad 21 januari 1858

‘Te jong om hun Verlies te gevoelen’ was een frase die in die tijd wel vaker in
rouwadvertenties werd gebruikt. Het verlies van zijn vader zal voor de negenjarige
Johan toch een gevoelige klap zijn geweest.

Zijn moeder hertrouwt in 1860 met weduwnaar Bent Anderson Bentsen. Ook hij
komt uit Noorwegen en is winkelbediende. Samen met zijn dochter Gunhilde trekt hij
bij de weduwe en haar drie kinderen in.
Jongensjaren
Van de jongensjaren van Johan is weinig meer te achterhalen dan wat daarover
bewaard is gebleven in de gemeentelijke administratie. Zeker is wel dat hij het
grootste deel van zijn jeugd doorbrengt in het oudste stukje Amsterdam, de wijk rond
de Oude Kerk. Het is een levendige buurt, vol winkels, cafés en werkplaatsen. De
Warmoesstraat, de ader van de buurt, is de drukste winkelstraat van de hoofdstad.

De Warmoesstraat rond 1900

Johan woont op vier adressen in de wijk: de Warmoesstraat 40, vermoedelijk boven
de winkel van zijn oma en zijn vader, de Binnen Bantammersstraat en daarna weer op
de Warmoesstraat (hoek Guldehandsteeg). Na de dood van zijn vader verhuist het
gezin naar de Gelderse Kade.
Hoe het Johan vergaat tussen zijn 14e en 18e is onduidelijk. Noch hij, noch zijn
moeder en zussen, komen voor in de Amsterdamse bevolkingsregisters van die
periode. Waarschijnlijk woont het gezin enige jaren buiten Amsterdam. Johan komt
weer op de Amsterdamse ambtelijke radar in 1867 als hij dienstplichtig wordt. In die
tijd wordt door loting bepaald wie daadwerkelijk onder de wapenen moet komen.
Johan wordt ingeloot. Uit het militieregister blijkt dat hij inmiddels kantoorbediende
is geworden. Hij meet 1,75 meter - zo’n 5 centimeter langer dan de gemiddelde
Nederlandse man in die tijd – heeft, volgens het register, een ovaal gezicht, een
gewoon voorhoofd, blauwe ogen, een gewone neus en mond, een ronde kin en blond
haar. In dienst hoeft hij echter niet. Hij krijgt vrijstelling omdat hij de enige zoon in het
gezin is.
Rijkstelegrafist
In 1868 neemt hij een van de belangrijkste stappen in zijn leven: hij treedt in dienst bij
de in 1852 opgerichte Rijkstelegraaf. Telegraferen is een nieuwe, revolutionaire vorm

van communicatie. Berichten worden tot dan toe hoofdzakelijk per post overgebracht,
met koetsen en vanaf het midden van de 19de eeuw ook per trein. Een brief is enkele
dagen onderweg, een telegram, via elektriciteit over telegraafdraden, veel korter.
Dr. G. Hogesteeger legt in zijn ‘Van lopende bode tot telematica. Geschiedenis van
de PTT in Nederland’ uit waarom het verzenden en bezorgen in de praktijk toch nog
wel enige tijd in beslag nam:
‘Indien een afzender in Amsterdam een
telegram aanbood voor iemand in Breda,
dan moest de telegrafist aan het loket
eerst aan de hand van het aantal
woorden het tarief vaststellen. Vervolgens moest hij het over te seinen bericht
eigenhandig overdragen aan een andere
telegrafist, die het bewerkte voor overseining. Deze vond plaats in diverse
etappes, waarvan de eerste eindigde in
Den Haag. De telegrafist daar controleerde of het aantal woorden inderdaad
klopte en indien dat het geval was, zond
hij het bericht terug. Op die manier kon
worden gecontroleerd of geen verminkingen waren opgetreden. Bleek alles in
orde, dan zond Den Haag het telegram
door naar Rotterdam, vervolgens ging
het van daar naar Dordrecht en ten slotte
van laatstgenoemde stad naar Breda.
Hier schreef men een kopie van het
ontvangen telegram - het origineel moest Het Amsterdamse Rijkstelegraafkantoor (1876)
bewaard blijven -, stak dit in een envelop, schreef daar het adres op en beveiligde
haar tegen opening door onbevoegden door middel van een lakstempel ‘Rijkstelegraaf’. Er werd een ontvangstbewijs geschreven dat de besteller, die te voet met
het telegram naar de geadresseerde ging, door deze moest laten aftekenen.’
Telegraferen vergt nauwgezetheid, kennis, kunde en ervaring. Het is werk voor
specialisten. Johan lijkt er voor in de wieg te zijn gelegd en ook een goede opleiding te
hebben gevolgd. Hij maakt gestaag carrière. In 1879 wordt hij benoemd tot telegrafist
eerste klasse. Twee jaar later slaagt hij voor het examen (onder)directeur. In 1884
wordt hij benoemd tot beheerder van een hulpkantoor op de Houtmankade in
Amsterdam. Het kantoor handelt zowel telegrammen als post af. Een jaar later wordt
hij in rang bevorderd tot onderdirecteur. Ook zijn managementkwaliteiten worden dus
gewaardeerd. De telegrafie levert onbedoeld nog een andere belangrijke bijdrage aan
het leven van Johan Flörenæs. Maar daarover later.
Vaart der volkeren
De promoties bezorgen Johan een beter inkomen. Zo kan hij het zich veroorloven te
verhuizen naar een wat betere buurt van Amsterdam. Het wordt de Nassaukade waar

rond 1880 nieuwe huizen zijn gebouwd. Die huizen zijn broodnodig. De bevolking van
de hoofdstad groeit namelijk in rap tempo, van circa 250.000 omstreeks 1850 tot
510.000 in 1900. De stad barst uit haar voegen. Voor het eerst wordt er op grote
schaal gebouwd buiten de singels.
De bevolkingsgroei is het gevolg van de stormachtige ontwikkeling die Amsterdam
in de tweede helft van de negentiende eeuw op veel terreinen doormaakt. Het rond
1870 aangelegde Noordzeekanaal doet de haven, de handel en de industrie
opbloeien. Johan moet ogen tekort zijn gekomen, voor het nieuwe Paleis van Volksvlijt
(1864), de eerste paardentram (1872), de aanleg van het Vondelpark (1865-1877), de
bouw van het Rijksmuseum (1876-1885) en het Concertgebouw (1886). Bezoekt hij de
Wereldtentoonstelling (1883) en ziet hij daar voor het eerst een telefoon? Wat vindt hij
van de afsluiting van het, hem uit zijn jeugd zo vertrouwde, havenfront voor de aanleg
van het nieuwe Centraal Station? Het zijn ongetwijfeld onderwerpen die ’s avonds aan
tafel ter sprake komen. Die tafel moet groot geweest zijn. Zowel op de Nassaukade als
op de Jacob van Lennepkade waar het gezin vervolgens naartoe verhuist, woont
Johan samen met zijn moeder, haar twee zussen en zijn eigen twee zussen. Bent
Bentsen en zijn dochter zijn inmiddels uit beeld verdwenen. Johans moeder laat zich
registreren als mevrouw Fasmer.
Naast zijn functie bij de Rijkstelegraaf gaat Johan zelf nog op een ander terrein met
zijn tijd mee. In 1875 richt hij samen met anderen de gymnastiekvereniging Sparta op.
Hij wordt er ook voorzitter van en behaalt drie jaar later zijn onderwijsakte gymnastiek.
Vanaf het midden van de 19e eeuw groeit de belangstelling voor wat men ook wel
‘kunstmatige lichaamsoefeningen’ noemt. Het gaat daarbij om vrije oefeningen (zoals
lopen, huppelen, springen), ordeoefeningen (een soort exerceren) of oefeningen met
toestellen (zoals de rekstok en het paard). Die oefeningen doet men niet alleen voor
de lichamelijke gezondheid, maar ook met een hoger doel: een esthetische lichaamshouding, en de ontwikkeling van wilskracht, zelfbeheersing en moed.
1889
Wanneer Johan Flörenæs later
terugdenkt aan 1889 roept dat bij
hem gemengde gevoelens op. In
februari overlijdt zijn jongste zus in
Sint Petersburg waar ze met haar
man woont. Ze is kort daarvoor bevallen van een dochtertje.
Anderhalve maand later is er echter reden tot feestvreugde. Johan
gaat in Amsterdam in ondertrouw
Het Nieuws van den dag 1 maart 1889
met Sophie Leembroek.
Sophia Theodora (Sophie) Leembroek is op 11 mei 1865 geboren in Leiden en
zestien jaar jonger dan Johan. Haar vader draagt dezelfde naam als haar toekomstige
echtgenoot: Johan. Hij is winkelier in de Nieuwsteeg. Zelf is ze vernoemd naar haar

moeder: Sophia Theodora Becking. Er zijn nu dus twee Johan-en-Sophie’s in de
familie. Dat zal regelmatig tot spraakverwarring hebben geleid.

Deel huwelijksakte (ELO)
CHRISTINA x EMANUEL FLORENÆS
_________|__________________

|
MARIA

|
ANNA

|

JOHAN LEEMBROEK x SOPHIA BECKING
________________|________________

|

JOHAN x SOPHIE
|
EMMY

|
MARTHA

|
GERHARDA

Op 2 mei 1889 trouwen Johan en Sophie in Leiden. De huwelijksacte verraadt hoe ze
elkaar waarschijnlijk ontmoet hebben. Een van de getuigen is namelijk Bruno Kramer,
‘rijkstelegrafist eerste klasse, wonende te Amsterdam, aanbehuwdbroeder van de
bruid’. Bruno is twee jaar eerder in Leiden met Sophie’s zus Martha getrouwd. Het is
aannemelijk dat Johan gast was op de bruiloft van zijn collega en zo kennis maakte
met zijn toekomstige vrouw.

Deel huwelijksakte (ELO)

Na het huwelijk verhuist Sophie naar Amsterdam waar ze op de Jacob van
Lennepkade intrekt bij de familie van haar kersverse eega. In het huis wonen al, naast

Johan, haar schoonmoeder, haar schoonmoeders twee zussen en Johans zus Maria.
Aan dit vrouwenhuishouden voegt ze er zelf nog een toe.
In augustus 1890 wordt dochter
Emilie Marianna geboren. Emmy, haar
roepnaam, was vermoedelijk naar haar
opa Emmanuel vernoemd.
Het Nieuws van den dag 5 augustus 1890

Strandvertier
Een korte zakelijke mededeling in het
Haarlem’s Dagblad van 22 juli 1897
geeft een bijzonder inkijkje in het privéleven van de familie Flörenæs. Het
dagblad maakt namelijk periodiek melHaarlem’s Dagblad 22 juli 1897
ding van ‘vreemdelingen’ die tijdelijk in
Zandvoort verbleven.
Zandvoort ontwikkelt zich in de tweede helft van de negentiende eeuw tot een
mondaine badplaats. Jarenlang trekt de badplaats talrijke voorname gasten. De
bekendste onder hen is keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije (Sissy).

Zandvoort in 1880

In 1897 krijgt Zandvoort een tramverbinding met Haarlem. Is dat voor de familie
Flörenæs aanleiding om een vakantie aan zee door te brengen?
Van Amsterdam naar Vlissingen

In de jaren daarna blijft Johans carrière bij de Rijkstelegraaf voorspoedig verlopen. Hij
verkast als manager van het ene naar het andere Amsterdamse bijkantoor, van de
Houtmankade naar de Potgieterstraat en tenslotte naar de Prins Hendrikkade. In
oktober 1899 promoveert hij tot directeur van het telegraafkantoor in Vlissingen. Het
gezin - Johan, Sophie, Emmy en moeder Christina - verhuist naar de Scheldestad en
betrekt daar een woning boven het post- en telegraafkantoor aan de Houtkade. De
woning biedt ook onderdak aan een dienstbode.

Het omcirkelde pand is het post- en telegraafkantoor

Het moet een hele overgang zijn geweest voor het gezin. Waar Amsterdam met zijn
spectaculaire bevolkingsgroei zindert van de nieuwbouwprojecten, veelsoortige
bedrijvigheid en culturele evenementen daar blijft Vlissingen sukkelen met een tamelijk
eenzijdige economie.
De Maatschappij Zeeland, een rederij die een veerdienst op Engeland onderhoudt,
en de scheepswerf De Schelde zijn veruit de grootste werkgevers. De middenstand is
voornamelijk afhankelijk van de arbeiders die daar werken en daardoor betrekkelijk
weinig ontwikkeld. De bevolking, rond 1900 ongeveer 20.000 mensen, bestaat uit een
smalle bovenlaag zonder echte rijken en een brede arme onderlaag.
De telefonische gemeenschap
Een van de eerste grote taken die Johan in Vlissingen krijgt is de aansluiting van het
lokale telefoonnet op het landelijke net. De telefoon die ook wel ‘klanktelegraaf’ of
‘verrespreker’ wordt genoemd, is het nieuwste technologische wonder. Hogesteeger
beschrijft hoe het telefoneren binnen een lokaal net in die tijd werkt:

‘De verbindingen in de telefooncentrale werden met de hand
door een telefoniste tot stand gebracht. Indien een abonnee
wilde opbellen, draaide hij aan de kruk van zijn toestel.
Daardoor viel een klepje bij zijn nummer in de centrale. Zo
werd de aandacht van de telefoniste getrokken, die dan
vroeg wat de abonnee wenste. Zij riep vervolgens de
gewenste andere abonnee op en verbond beiden met
elkaar. Met de woorden “voorwaarts mijnheer” gaf zij aan,
dat het gesprek kon beginnen. Zij trok zich dan uit de
verbinding terug.’

Telefooncentrale gemeentehuis Enschede 1884

Amsterdam is in 1881 de eerste Nederlandse stad waar een lokaal net in gebruik
wordt genomen. Het net wordt geëxploiteerd door een commercieel bedrijf, de Nederlandsche Bell Telephoon-Maatschappij (NBTM). De abonnees, zo’n tweehonderd, zijn
hoofdzakelijk grote bedrijven. De particulieren met een aansluiting zijn directeuren die
op zo’n manier snel contact hebben met bedrijven. In 1888 vindt de eerste interlokale
aansluiting plaats: Amsterdam wordt verbonden met Haarlem en Zaandam. De
ontwikkeling van het interlokale telefoonverkeer door de NBTM laat in de daaropvolgende jaren echter om allerlei redenen nogal te wensen over. De staat neemt
daarom in 1897 de interlokale telefonie over.
De aansluiting van Vlissingen op het interlokale net is zo’n nieuwigheid dat directeur
Flörenæs meent daarover tekst en uitleg te moeten verschaffen aan de Vlissingse
Courant. Over de uitbreiding van ‘de telefonische gemeenschap ook tot andere
plaatsen’ schrijft hij:

‘Ten einde een gesprek per telefoon met een elders wonende te voeren, heeft men
zich te vervoegen aan het telegraafkantoor, alwaar een cel tot dat doel is ingericht, en
waar een ex. van den “Rijksgids voor het intercommunaal en internationaal telefoonverkeer” ter inzage ligt, aanwijzende de plaatsen waarheen en de personen of firma’s
met wie aansluiting kan worden gegeven.’
Interlokaal bellen is duur en moet zenuwslopend zijn geweest. Het raadplegen van
de gids, een lijvig exemplaar van meer dan duizend bladzijden waarin heel Nederland
is opgenomen, is kosteloos. Voor abonnees van het lokale net althans. Die moeten
wel voor elk gesprek vijf gulden vooruitbetalen. Ter vergelijking: Leidse textielarbeiders
verdienen in die tijd rond de acht gulden per week. Drie minuten bellen kost 25 cent
voor drie minuten in daluren en het dubbele in piekuren. De teller gaat lopen zodra de
verbinding tot stand gebracht is. Neemt men niet op binnen twee minuten dan wordt
de verbinding verbroken en hoeft men slechts de helft van de kosten te betalen. Bij
grote drukte wordt de maximale gespreksduur beperkt tot zes minuten. Het ‘telefoonbureel’ is op werkdagen geopend tussen half acht ’s ochtends tot half tien ’s avonds,
op zon- en feestdagen van half een tot half twee ’s middags.
Politiek
In Amsterdam maakt Johan Flörenæs deel uit van een brede middenklasse, in de
provinciestad Vlissingen behoort hij als directeur van het telegraafkantoor plots tot de
elite. Stimuleert hem dat om ook actief te worden in de politiek? Noblesse oblige? Of
biedt zijn nieuwe prominente positie hem eindelijk kansen om langer gekoesterde
idealen te verwezenlijken? Hoe het ook zij, feit is dat hij in Vlissingen op verschillende
manieren politiek actief wordt.
In januari 1901 verkiest de plaatselijke afdeling van de Liberale Unie hem tot een
van de drie afgevaardigden naar de algemene vergadering van de partij.

Algemene vergadering van de Liberale Unie

De in 1885 opgerichte Liberale Unie vertoont in een aantal opzichten gelijkenis met
het huidige D66. Ze zet zich in voor de vrijheid van het individu. Die vrijheid moet wel
beperkt worden door regels en bovendien moeten de rechten van zwakkeren worden
beschermd. De partij vindt haar aanhang vooral onder rijkere burgers (advocaten,
notarissen, officieren, rechters, artsen), hogere ambtenaren, industriëlen, handelaren,
gegoede middenstanders en rijke boeren. In 1897, 1905 en 1913 is de Liberale Unie
de grootste groepering in de Tweede Kamer.
Een Hoogere Burgerschool
In het najaar van 1901 steekt Johan
zijn nek ver uit. Samen met 187 andere
inwoners van Vlissingen, stuurt hij een
‘adres’ (petitie) naar de gemeenteraad
waarin vurig wordt gepleit voor de
oprichting van een ‘Hoogere Burgerschool’ (HBS). Kinderen uit de Scheldestad die de HBS willen volgen moeten
daarvoor naar Middelburg. Dat zorgt
voor extra kosten die veel gezinnen
Rijks HBS MIddelburg
niet kunnen dragen, en ander ongemak
zoals vroeg opstaan om de stoomtram naar Middelburg te halen en gebrek aan
ouderlijk toezicht.
Het adres gaat vergezeld van een memorie van toelichting opgesteld door de heren
Beijerman, Flörenæs en Niftrik. In de memorie zetten ze alle argumenten nog eens
uitgebreid op een rijtje. Om te beginnen erkennen ze ruiterlijk ‘…dat de onderteekenaars van het adres allen behooren tot de gegoede klasse der maatschappij, die
dus werkelijk direct belang hebben bij de oprichting eener H.B.S., ..’
Maar het was beslist niet uitsluitend eigenbelang dat hen drijft: ‘… wij wenschen U
erop te wijzen, dat ook voor de arbeidende klasse het bestaan eener H.B.S. van
belang is, immers is het gewoonte kinderen uit die klasse, blijk gevende van een
buitengewonen aanleg, kosteloos of tegen verminderd schoolgeld, de lessen der
H.B.S. te laten volgen, en werkelijk zijn op die manier bekwame en eminente mannen
gevormd, die anders zeer waarschijnlijk in de menigte waren opgegaan.’
Oprichting van een HBS is bovenal van groot belang voor de ontwikkeling van de
stad: ‘Vlissingen met hare prachtige havens, Vlissingen dat zoo uitstekend gelegen is
voor industrieele ondernemingen van allerlei aard, wacht slechts op bekwame,
ontwikkelde jonge mannen om zich te kunnen ontwikkelen en zulke menschen kunnen
slechts gevormd worden door het verstrekken van goed onderwijs, zoover mogelijk
uitgebreid.’
De opstellers streven naar de oprichting van een Rijks-HBS waarbij het rijk alle
kosten voor haar rekening zal nemen. Lukt dat niet dan moet de gemeente in de bres.
In dat laatste geval kan de gemeente rekenen op een rijkssubsidie en, zo becijfert
men, liggen de kosten voor de gemeente rond de 5000 gulden per jaar.

Het adres doet een storm van protest opwaaien. Een maand later ontvangt de
gemeenteraad een ander adres, ondertekend door ongeveer 1000 inwoners. Het
verzoekt de raad ‘met den meesten aandrang’ om het voorstel voor de oprichting van
een HBS van de hand te wijzen. De ondertekenaars kanten zich tegen ‘het denkbeeld
dat het uitsluitent [sic-PdL] op de spits drijven van het intellect onzer gemeentenaren
het fabriekswezen enz. enz. zal doen herleven.’ Verbetering van het beroepsonderwijs, dáár zou de gemeente wat aan moeten doen. Er is al een HBS in
Middelburg (‘slechts 7 minuten sporen… per tram’) en de kosten van een HBS voor de
gemeente worden veel te laag ingeschat. Het kan niet zo zijn ‘dat een klein deel der
ingezetenen mag bevoorrecht worden boven ‘t grootere deel dat de behoefte aan een
H.B. school niet gevoelt en dat dit grootere deel evenzeer de financieele lasten dragen
moet;’
Voor- en tegenstanders vliegen elkaar met ingezonden brieven in de Vlissingse
Courant in de haren. De heer Van Westen, ambtenaar bij de Maatschappij Zeeland en
voorstaand lid van de lokale afdeling van de gereformeerde Anti Revolutionaire Partij
(ARP), is een van de felste tegenstanders. In een lang ingezonden stuk veegt hij,
soms op spottende toon, de argumenten voor een HBS in de prullenmand. Om te
besluiten met: ‘Geresumeerd vind ik het adres vrij “impertinent”, de berekening valsch,
het doel egoïstisch, daar juist het grootste deel van Vlissing’s bevolking er niet door
gebaat is.’ Twee dagen later dient Johan Flörenæs hem van repliek. In zijn inleiding
trekt hij direct fel van leer: ’De heer G. van Westen…greep naar een knuppel, dien hij
al scheldend deed nederkomen op de hoofden der 188 onderteekenaren van het
adres in zake de H.B.S., welke hij voor impertinenten (onbeschoften) uitkrijt.’
Een van de punten van zijn weerwoord lijkt een persoonlijk belang bij de kwestie te
verraden. Van Westen heeft in zijn brief het ongemak van de tramreis naar Middelburg
nogal badinerend van de hand gedaan: ’‘t Praatje over ongerustheid der ouders,
deraillementen [ontsporingen-PdL] van de tram, belemmeringen door de sneeuw en
schoolverzuim, doet een jongen…proesten van het lachen…’ Flörenæs tekent echter
aan: ‘…de H.B.S wordt ook bezocht door meisjes en knapen van têer gestel, wier
ouders voorzeker, als wij, iets voelen voor de door ons opgesomde bezwaren tegen
het schoolgaan in een andere stad.’
Denkt hij hierbij ook als een bezorgde vader van een elfjarige dochter? Feit is dat
Emmy later inderdaad zelf naar de H.B.S. zal gaan. Maar niet in Vlissingen. Nadat de
regering heeft laten weten geen geld te hebben voor de oprichting van een HBS
besluit de Vlissingse Gemeenteraad namelijk het verzoek naast zich neer te leggen.
Zeven jaar later krijgen de voorstanders overigens alsnog hun zin. Medestander
Niftrik is inmiddels wethouder geworden, door verhuizing van de Zeevaartschool komt
er geschikte klassenruimte vrij en het Rijk verstrekt een subsidie. In 1908 gaat de HBS
in Vlissingen van start.
Van hot naar her
De jaarwisseling van 1901-1902 zal in huize Flörenæs niet uitbundig gevierd zijn.
Twee weken daarvoor is Johans moeder overleden en de ophef rond de HBS zal hem
ook niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Tijd om op adem te komen krijgt hij niet. In

januari van het nieuwe jaar wordt hij benoemd tot directeur van het post- en
telegraafkantoor in Hengelo. Half maart verhuist het gezin naar het oosten van het
land. Ze betrekken een woning aan de Enschedesestraat in Hengelo, vlakbij het posten telegraafkantoor.
In juni 1905 wordt Johan benoemd tot directeur van het telegraafkantoor in Groningen. Het
gezin betrekt een pas gebouwde woning aan
de Jozef Israelsstraat. Na een halfjaar kan de
huisraad echter al weer worden ingepakt.
Johan wordt directeur van het post- en telegraafkantoor in Enschede. Ook daar gaat het
gezin vrijwel naast Johans werkplek wonen,
aan de Haaksbergerstraat.
Haaksbergerstraat Enschede
In een tijdsbestek van zes jaar krijgt Johan Florenæs dus viermaal een nieuwe
standplaats. Het blijft vooralsnog gissen naar de redenen daarvoor. De eerste,
Vlissingen, is een promotie tot directeur. De overige drie waren dat niet. Wordt
Florenæs uit de Scheldestad weggehaald omdat hij er reuring heeft veroorzaakt die
niet bij zijn positie past? Functioneert hij niet tot tevredenheid en wordt hij daarom naar
minder belangrijker standplaatsen gestuurd? Of is hij juist een gewaardeerde, ervaren
en betrouwbare ‘troubleshooter’?
Die laatste uitleg lijkt meer voor de hand te liggen. Zowel Hengelo als Enschede
ontwikkelen zich in de tweede helft van de negentiende eeuw in razendsnel tempo van
ingeslapen provincieplaatsen tot moderne industriële steden. In Hengelo zijn de spooraansluiting op Duitsland (in 1865), de machinefabriek Stork en Hengelosche
Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf) figuurlijk èn vrijwel letterlijk
de motoren van die ontwikkeling. In 1889 stelt het dorp ruim 2.600 inwoners. In 1899
kent de ‘kom’ van Hengelo een kleine 12.000 inwoners.

Postkantoor Enschede rond 1904

In Enschede is het van hetzelfde laken een pak. In 1862 wordt de oude stad in
enkele uren door een grote brand compleet vernietigd. Ook de meeste oude
textielfabrieken verdwijnen in de vuurzee. Die worden echter in korte tijd, buiten de
bebouwde kom, weer in gemoderniseerde vorm opgebouwd. De spooraansluiting op
Duitsland vergemakkelijkt de aanvoer van kolen en de afvoer van producten. In de
stad zelf verrijzen deftige herenhuizen. De familie Florenæs woont aan de Haaksbergerstraat tussen prominenten en dampende fabriekspijpen.
Voor beide steden is goede en snelle communicatie met leveranciers en klanten
van het grootste belang. Kennelijk is Johan Florenæs een man die ervoor kan zorgen
dat dat gewaarborgd wordt. Dat zijn kennis en ervaring op prijs worden gesteld blijkt
ook uit zijn benoeming, in 1905, tot lid van een examencommissie van de telegraafdienst. Het belang van de commissie wordt onderstreept door haar voorname
voorzitter, de directeur-generaal van de dienst.
Feest
Halverwege 1908 was het tot tweemaal toe feest in huize Flörenæs. In de Tubantia
van 16 juni 1908 stond een verslag van het eerste feest:
‘Gisteren was het 40 jaar geleden, dat de heer J.F.E. Flörenæs, directeur van het
post- en telegraafkantoor alhier, bij de Rijkstelegraaf in functie trad. Deze heuglijke
dag zou voor den waardigen man niet onopgemerkt voorbijgaan.
Des voormiddags werd de jubilaris begroet door ambtenaren en beambten onder
aanbieding van cadeaux als stoffelijke blijken van hoogachting en waardeering. Zoo
ontving de Directeur van de ambtenaren een antiek eiken gesneden canapé-tafel en
een bloemstuk, voorts een stoel met portret vermeldende de huldeblijk der bestellers.
De cadeaux werden overhandigd met een toepasselijk woord van den heer Dik uit
naam der ambtenaren en van den hoofdbesteller den heer Westendorp namens de
bestellers.
Verscheiden autoriteiten en ingezetenen, maakten des namiddags hunne opwachting
bij den jubilaris, onder wie de Inspecteur der Posterijen en Telegraphie uit Zwolle en
de vertegenwoordigers der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede, n.l. de
heeren H. ter Kuile Jz., voorz., en mr. H.A. van Rossum, secretaris. Deze gewichtige
dag zal zeker bij den jubilaris nog lang in aangename herinnering blijven.’
Dat Johan de viering inderdaad zeer op Ook de gasten hadden het een mooi
prijs stelde blijkt uit een advertentie die een feest gevonden, lieten ze enkele dagen
week later in dezelfde krant verscheen.
daarop in Tubantia weten.

Een maand later is er weer reden tot vreugde. Dochter Emmy slaagt voor haar HBSexamen.

Overlijden en begrafenis
De feestvreugde is van korte duur. In het najaar van 1908 wordt Johan ernstig ziek. Er
is een ingrijpende operatie nodig. Johan wordt in het Hôpital Wallon aan de Papengracht in Leiden opgenomen, vermoedelijk omdat het om een gecompliceerde operatie gaat die niet in een ziekenhuis in Enschede kan worden uitgevoerd. Dat zijn vrouw
uit Leiden afkomstig is en daar kan worden opgevangen door familie en vrienden zal
misschien ook een rol hebben gespeeld.
Het mag echter niet baten. Op 20 december 1908 overlijdt hij op 59-jarige leeftijd.
Op 23 december wordt hij begraven op de begraafplaats Groenesteeg. De Tubantia
van 24 december bevat een kort verslag van de plechtigheden.
Ook diverse andere kranten melden
het overlijden. In januari 1909 prijkt er
zelfs een foto van Flörenæs in het
tijdschrift ‘de Prins der Geïllustreerde
Bladen’. De druk bezochte begrafenis
en de artikelen in de pers wijzen er op
dat Johan het tot BN-er avant la lettre
heeft geschopt.

Tubantia 24 december 1908

Het leven na de dood
Johans weduwe blijft niet onverzorgd achter. Bij Koninklijk Besluit wordt in april 1909
bepaald dat haar een pensioen van 690 gulden per jaar wordt verleend. Het besluit
wordt in de Nederlandsche Staatscourant gepubliceerd.

In het besluit wordt ook een reeks andere toegekende pensioenen vermeld. Dat
Sophie niet mag klagen blijkt uit die andere pensioenen. De weduwe van een
brugwachter moet het doen met jaarlijks 186 gulden.
In april 1909 verhuist Sophie met haar dochter naar Den Haag. Daar woont ook
Sophie’s zus Martha die met Bruno Kramer, de oud-collega van Johan Flörenæs, is
getrouwd en via wie ze Johan ooit heeft leren kennen.
Dochter Emmy Flörenæs volgt in de voetsporen van haar vader. Ze wordt in januari
1911 ‘hulptelegraphist’ in Den Haag. In diezelfde maand overlijdt Emmy’s grootmoeder, Sophia Theodora Leembroek-Becking. Oma wordt bijgezet in het graf van
Johan Flörenæs op de begraafplaats Groenesteeg.

In april 1916 trouwt Emmy met de heer Hofman die op het departement van
Landbouw in Den Haag werkzaam is. Lang duurt hun geluk niet. In september komen
beiden om het leven bij een ongeval met een zeilboot. De Graafschap-bode doet uit
de doeken hoe dat in zijn werk is gegaan.
Zeilen is een aardige, maar tevens ook een gevaarlijke liefhebberij. Hoeveel
ongelukken hebben we al niet moeten vermelden weten we niet, maar verscheidene;
het getal wordt thans weer met één vermeerderd. Omtrent het noodlottig ongeluk op
de Ringvaart van de Haarlemmermeer wordt het volgende gemeld: Aan boord van een
jol, waarvan de eigenaar is de heer M.P. van Weel, bevonden zich behalve de heer
P.A.H.H. en diens echtgenote, de heer A.C.N.J.H. en diens echtgenote, en twee
dames genaamd v. B. De drie opvarende heeren zijn allen ambtenaar van het dep.
van Landbouw te ’s Gravenhage. Vrijdagavond om 9 uur was het gezelschap uit
Amsterdam vertrokken. Des nachts werden zij op sleeptouw genomen door een
motorboot. Het was tamelijk mistig. Door een onbekende oorzaak sloeg de jol om en
alle opvarenden raakten te water. Vijf hunner wisten zich zwemmend te redden; de
heer A.C.N. J. Hofman en diens echtgenote E. Flörenæs, vonden den dood in de
golven. Het echtpaar was pas sedert eenige weken gehuwd. Des morgens ongeveer 9
uur werden de lijken door de politie gedregd en daarna overgebracht naar de
algemeene begraafplaats te Hoofddorp. Naar men verneemt zullen de slachtoffers te
’s Gravenhage worden begraven.
Uit: De Graafschap-bode 5 september 1916
In maart 1925 overlijdt in Den Haag Gerharda Van Venetië-Leembroek, de zus van
Sophia Flörenæs-Leembroek.. In augustus van het jaar erop sterft deze Sophie. Beide
dames worden in het graf op de begraafplaats Groenesteeg bijgezet. Johan Flörenæs
heeft het grootste deel van zijn leven samengewoond met louter vrouwen: zijn
moeder, zijn zussen, zijn tantes, zijn echtgenote en zijn dochter. Dat hij ook zijn graf
met louter vrouwen deelt is daarom niet meer dan toepasselijk.
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