Martina Cornelia Lindo (1851-1880) zandgraf 231, vak F
Zij kreeg een bijzonder grafmonument
Personalia
Geboren: 7 december 1851 te Arnhem
Dochter van: Mark Prager Lindo en Johanna Nijhoff
Gehuwd met: Lindor Serrurier op 11 oktober 1877 te ‘s Gravenhage
Overleden: 10 januari 1880 te Leiden
Begraven: 14 januari 1880
Samenvatting
Martina Cornelia Lindo wordt in 1851 in Arnhem geboren als vierde kind in een gezin
van zes. Haar vader is leraar en haar moeder huisvrouw. Het gezin verhuist in 1865,
Martina is dan dertien, naar Den Haag. Over haar jeugd is verder niets bekend.
In oktober 1877 trouwt Martina in haar woonplaats Den Haag met mr. Lindor
Serrurier (1846-1901), een veelzijdig man, die begint als kandidaat-notaris, zich
daarna verdiept in het Japans, vervolgens een rechtenstudie doet en, na enige jaren
conservator te zijn geweest, in 1880 directeur wordt van het Rijks Ethnographisch
Museum, dat nu Museum Volkenkunde heet.
Het echtpaar Serrurier-Lindo krijgt twee kinderen: in 1878 een zoon (Iwan) en in
1879 een dochter (Lucy/Cornelia). Helaas overlijdt moeder Martina een paar weken na
de geboorte van Lucy; op 10 januari 1880, ze is dan slechts 28 jaar.
Als grote waardering voor zijn vrouw laat Lindor op het graf een imposant
monument plaatsen, met voetstuk en zuil, waarop een vaas staat. Helaas is nu alleen
de zuil met vaas over.

Het graf van Martina Cornelia Lindo (ca. 1900)

Volledige versie
Het ouderlijk gezin
Op 7 december 1851 ‘des namiddags ten drie ure’, wordt Martina Cornelia Lindo in
Arnhem geboren als dochter van Mark Prager Lindo (1819-1877) en Johanna Nijhoff
(1823-1900). Mark Lindo is leraar, eerst in Arnhem aan het Stedelijk Gymnasium en
later in Breda aan de KMA. Zijn vrouw Johanna is huisvrouw. Vader Mark is ook
schrijver (zie verder voor een kader met een kort levensverhaal over Mark Lindo).
Het gezin Lindo-Nijhoff krijgt zes kinderen en is Nederlands Hervormd. Vóór Martina
waren al geboren: Mathilda (2 juli 1847), Isaac Anne (20 september 1848) en
Alexander Eduard (25 mei 1850). Na Martina komen nog: Marij Ann Harriet Prager (22
februari 1853) en Pauline Caroline (9 maart 1856). Het gezin verhuist in 1865 naar
’s Gravenhage.

Geboorteakte Martina Cornelia Lindo (Gelders Archief)

Mark Prager Lindo
Mark Prager Lindo wordt op 19 februari 1819 in Londen geboren als zoon van David
Alexander Lindo en Matilde Prager. Hij krijgt de achternaam van zijn moeder als
tweede voornaam, iets wat in die tijd niet ongebruikelijk is. Mark brengt een deel van
zijn jeugd door in de Duitse stad Düsseldorf en komt op 19-jarige leeftijd naar
Nederland. In 1842 wordt hij docent Engels aan het Stedelijk Gymnasium van Arnhem.
Mark Lindo trouwt op 24 juli 1844 te Arnhem met Johanna Nijhoff, dochter van de
Arnhemse uitgever Isaac Anne Nijhoff en van Martina Cornelia Houtkamp.

Lindo is ook schrijver met artikelen in het
Algemeen Letterlievend Maandschrift. Daarnaast
publiceert hij onder het pseudoniem “Den Ouden
Heer Smits” in de Arnhemse Courant. In 1856 richt
hij het tijdschrift De Nederlandse Spectator op. Dit
tijdschrift schrijft hij zelf vol met half-serieuze maatschappijkritische opstellen en schetsen naar het
voorbeeld van de Engelse Spectators. Deze stukken
worden al snel gebundeld. Als schrijver is Lindo erg
populair in zijn tijd.
In 1853 gaat hij moderne talen doceren aan de
Militaire Academie in Breda. Vlak daarvoor is hij
gepromoveerd tot doctor in de letteren. Samen met
zijn vriend Lodewijk Mulder schrijft hij in 1854 de
bundel Afdrukken van indrukken.
Mark Prager Lindo
In 1856 wordt Lindo benoemd tot inspecteur van het lager onderwijs in de provincie
Zuid-Holland. Hij blijft zeer actief met schrijven, o.a. Brieven en ontboezemingen,
waarop nog een vervolg (1859) en zelfs een tweede vervolg (1861) komt. Ook schrijft
deze leraar Engels het leerboek Grondbeginselen der Engelsche spraakleer.
Mark Prager Lindo wordt 58 jaar en overlijdt op 9 maart 1877 te Den Haag en wordt
begraven op de begraafplaats Oude Eik en Duinen.
Het korte leven van Martina Cornelia Lindo
Over haar jeugd hebben we niets kunnen achterhalen. Het eerste wat we tegenomen
is haar huwelijk: op 11 oktober 1877 trouwt Martina te ‘s Gravenhage met mr. Lindor
Serrurier (1846-1901). Het echtpaar gaat wonen aan de Kaiserstraat nr. 22 in Leiden.

Deel van de huwelijksakte

Serrurier is op dat moment conservator van het Rijks Ethnographisch Museum te
Leiden, het latere Museum Volkenkunde (zie verder voor een kader met een kort
levensverhaal over Serrurier).
Het echtpaar krijgt twee kinderen: zoon Iwan (1878-1953) en dochter Lucy (18791962). De dochter zal later privaatdocent Frans aan de universiteit van Leiden worden
(zie ook een kader verderop); zoon Iwan zal Moviola uitvinden, een machine voor het
monteren van films (zie ook het kader aan het einde van dit artikel).
Een paar weken na de ‘voorspoedige
geboorte’ van Lucy, zoals in de geboorteadvertentie in het Leidsch Dagblad staat,
overlijdt Martina op 10 januari 1880, 28 jaar
jong. Ter nagedachtenis aan haar moeder
wordt de naam van Lucy tien dagen later
officieel veranderd in Cornelia.
Vier dagen later, op 14 januari 1880,
wordt Martina Cornelia Lindo begraven in
zandgraf 231. Als eerbetoon aan zijn vrouw
laat Lindor Serrurier een prachtig grafmonument op een fraai voetstuk plaatsen,
met een zuil en daarop een vaas. Helaas is
het voetstuk in de loop van de twintigste
eeuw verloren gegaan. De zuil is nog altijd
een bijzondere bezienswaardigheid op de
begraafplaats, met ernaast een Hortensia.
Zandgraf 231 (anno 2017)

Leidsch Dagblad 23 december 1879

Algemeen Handelsblad 26 januari 1880

Overlijdensakte Martina Cornelia Lindo

Lindor Serrurier
Lindor Serrurier wordt op 21 december 1846 in Dordrecht geboren. Hij wil aanvankelijk
notaris worden, maar als kandidaat-notaris ontmoet Serrurier de bekende Japanoloog
prof.dr. J.J. Hoffmann (ook op Groenesteeg begraven) en wordt hij door hem geïnspireerd om Japans te gaan studeren studeren. Daarna, het is dan 1874, besluit Lindor
ook nog een studie in de rechten te starten. Op 5 oktober 1877 rondt hij deze studie
cum laude af en gaat hij verder door het leven als mr. L. Serrurier.
Een paar dagen na het behalen van deze titel trouwt Lindor Serrurier met Martina
Cornelia Lindo. Hij wordt conservator Japan in het Rijks Ethnographisch Museum te
Leiden. Daarnaast is hij lector in de algemene volkenkunde en de Japanse taal- en
letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Hij krijgt met Martina Lindo twee kinderen, Iwan en Lucy. Een paar weken na de
geboorte van Lucy overlijdt Martina in 1880. In 1883 hertrouwt Lindor met Madelon
Sophie Elisabeth ten Kate, een huwelijk dat zonder kinderen blijft.
Als Leemans eind 1880 als directeur van het museum wordt ontslagen, volgt
Serrurier hem op. Onder Serruriers directeurschap wordt de collectie van het museum
verdrievoudigd. Hij zorgt voor een antropologische afdeling en verzamelt voorwerpen
uit de Zuidzee, Afrika en Amerika, terwijl de Nederlands-Indische afdeling sterk wordt
uitgebreid.

Tot zijn grote ergernis krijgt hij geen steun van de regering om een nieuw gebouw
voor het museum tot stand te brengen. De museumcollectie lag destijds verspreid over
enkele gebouwen: Rapenburg 69 en Hogewoerd 106-108.

Lindor Serrurier

Ethnographisch Museum ( Rapenburg 69)

Serrurier schrijft twee brochures over de nijpende situatie: Museum of Pakhuis (1893)
en Museum of Mesthoop (1895). Zijn pogingen hebben geen succes en Serrurier dient
op 22 augustus zijn ontslag in en vertrekt, na vijftien jaar directeur te zijn geweest,
naar Batavia.
Pas in 1935 wordt de collectie bijeengebracht in
één gebouw, het voormalige academisch ziekenhuis
aan de Steenstraat, een monumentaal gebouwencomplex net binnen de singels aan de rand van het
stadscentrum.
In Batavia is Serrurier leraar aardrijkskunde en
ethnographie aan het Gymnasium Willem III. Daarnaast
is hij secretaris van het Batavisch Genootschap en
conservator het Ethnografisch Museum aldaar
Lindor Serrurier blijft tot zijn overlijden op 7 juli 1901
leraar. Hij is in Batavia begraven.

Graf Serrurier in Djakarta

Iwan Serrurier (1878-1953)
Iwan wordt op 21 september in Leiden geboren. Hij trouwt in juni 1903 in Utrecht met
Catharina Damme en het echtpaar vertrekt kort daarna naar Amerika (Pasadena,
Californië), waar zoon Mark wordt geboren. Iwan verkoopt onroerend goed en werkt
als technisch tekenaar.
Rond 1917 ontwikkelt hij de Movioala, een thuisfilmprojector.
Het apparaat kost $ 600, een groot bedrag in die tijd en
daardoor is het moeilijk verkoopbaar. Iwan wordt geadviseerd
het apparaat aan te passen zodat het een filmeditor wordt. Hij
doet dit in 1924 en het nieuwe apparaat wordt een succes.
In 1953 overlijdt Iwan. Zijn zoon Mark heeft dan al een aantal
jaren de leiding van Miviola Co. Overgenomen. In 1979 krijgt hij
de Academy Award voor technische prestaties voor zichzelf en
zijn vader voor hun bijzondere verdiensten voor het bewerken
van films.
De Moviola
Cornelia Serrurier (1879-1962)
Cornelia Serrurier wordt op 21 december 1879 geboren als Lucy. Als haar moeder
Martina Cornelia Lindo drie weken later overlijdt, wordt de naam van Lucy officieel
gewijzigd in Cornelia. Op 20 januari 1880 is er een vonnis van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, waarbij de naam van het kind wordt gewijzigd op verzoek
van de vader ter herinnering aan zijn overleden vrouw.
Keetje, zoals in die tijd haar roepnaam is, gaat in 1896 met haar vader en stiefmoeder naar Batavia. Als een Nederlands oorlogsschip in 1899 de haven van Tegal
op Java aandoet, is Keetje daar aan het logeren; een andere logee is Louis Couperus.
Men besluit de officieren ten huize van resident G.J.P. Valeete een feest aan te
bieden, waarbij enige fragmenten van Racine’s Esther worden uitgevoerd. Daarvan is
een tableau vivant bewaard gebleven, waarop Keetje in de rol van Esther en Louis
Couperus als koning Ahasveros zijn te zien.

In het midden Keetje Serrurier als Esther en Louis Couperus als koning Ahasveros

Cornelia gaat in Zwitserland Franse taal- en letterkunde studeren en promoveert in
1912 te Lausanne op een proefschrift over de Franse filosoof Pierre Bayle.
In 1914 wordt ze benoemd tot privaatdocent
Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden, een
ambt dat ze op 28 januari 1914 aanvaardt met de
openbare les Introduction à l'histoire de la littérature
française moderne. Zij woont en werkt een tijd in
Parijs, waar zij een studie schrijft over bibliotheken
in Frankrijk.
Zij publiceert tussen 1911 en 1950 met regelmaat boeken, artikelen, vertalingen en boekbesprekingen, onder andere in De Gids. Cornelia schrijft
meestal over Franse literatuur en cultuur en publiceerde boeken over de filosofen en wiskundigen
Pascal en Descartes, de tuinarchitect Le Nôtre, en
over de Franse saloncultuur. Zij wordt gerespecBoek C. Serrurier over Descartes
teerd als een kundig schrijfster.
Serrurier is actief in het culturele en maatschappelijke leven en betrokken bij de
vrouwenbeweging. Voor de grote tentoonstelling “De vrouw 1813-1913" is ze samen
met medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de sectie literatuur. Ze is een
van de eerste bestuursleden van het in 1926 opgerichte Fonds Doctor Catherine van
Tussenbroek, dat geld beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek door
Nederlandse vrouwen. Tussen 1913 en 1925 is ze secretaris van het bestuur van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
In 1953 krijgt Cornelia Serrurier, als lid van de raad van de Leidse universiteit, een
Franse onderscheiding en wordt ze benoemd tot ridder in het Legioen van Eer. Cornlia
overlijdt op 22 november 1962 in Nijmegen.
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