Johanna Jacobina (Jacqueline) van Blommestein (1848-1881) keldergraf 55, vak A
Personalia
Geboren: 10 oktober 1848 te Semarang (Nederlandsch-Indië)
Dochter van: Willem Cornelis van Blommestein en Albertina Hendrika Gehne
Gehuwd met: Johannes Christiaan van der Mandele op 1 juli 1869 te Batavia
Overleden: 8 juni 1881 te Leiden
Begraven: 10 juni 1881 te Leiden
Inleiding
In het familiegraf van Simon Thomas (zie op deze website onder Nader belichte
personen: Abraham Everardus Simon Thomas) is, volgens het grafboek, ook begraven
‘Johanna Jacqueline van Blommestein, 28 jaar oud’.
Wie was zij en waarom is zij begraven in het graf van Simon Thomas?
Samenvatting
Het gaat hier om Johanna Jacobina van Blommestein
(1848-1881), die zich Jacqueline laat noemen. De
leeftijd (28 jaar) en de naam (Johanna Jacqueline) zijn
onjuist genoteerd in de acte van overlijden en in het
grafboek.
Zij is de dochter van Willem Cornelis van Blommestein (1817-1852) en Albertina Hendrika Gehne (18271854).
Jacquelines vader overlijdt in 1852 als zij nog een
kleuter is. Haar moeder hertrouwt in datzelfde jaar met
mr. Johannes R.N.L. de Wal, officier van Justitie bij de
Raad te Batavia.
Twee jaar later overlijdt ook haar moeder. Voor
zover bekend blijft Jacqueline met haar oudere broertje
en stiefvader De Wal op Java wonen. Zij trouwt op 1
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juli 1869 in Batavia met Johannes Christiaan van der
van Blommestein
Mandele (1841-1897), notaris te Pekalongan.
In 1879 blijkt Jacqueline een ernstige ziekte te hebben, waarvoor zij zich in Leiden
wil laten behandelen door professor Simon Thomas, een vermaard medicus en broer
van Jacqueline’s oom. De boot, waarmee zij met haar kinderen naar Nederland reist,
lijdt schipbreuk en na een maand van grote ontberingen worden de overlevenden,
waaronder Jacqueline en haar kinderen, gered.
Simon Thomas kan haar helaas niet redden en Jacqueline overlijdt anderhalf jaar
later. Waarschijnlijk heeft Simon Thomas aangeboden haar in zijn familiegraf op
Groenesteeg te laten begraven.

Volledige versie
Johanna Jacobina van Blommestein wordt op 10 oktober 1848 geboren te Semarang
(Nederlandsch-Indië). Haar vader, Willem Cornelis van Blommestein (1817-1852) is
koffieplanter te Bojolali (Soerakarta). Hij trouwt in 1844 op 27-jarige leeftijd met de
dan 16-jarige Albertina Hendrika Gehne (1827-1854). Het echtpaar krijgt twee
kinderen, August Alexander (1847-1910) en Johanna Jacobina (1848-1881), die zich
later Jacqueline laat noemen.
Jacquelines vader overlijdt als zijn dochter drie jaar is. Haar moeder Albertina
Hendrika hertrouwt in 1852 met mr. Johannes R.N.L. de Wal (1816-1884), officier
van Justitie bij de Raad te Batavia.
De jurist De Wal werd geboren in
Leeuwarden en overleed in Leiden.
Hij ligt ook op Groenesteeg begraven
(vak D, zandgraf 477).
Albertina Hendrika overlijdt op 29
maart 1854 aan boord van zeilschip
Palembang in de buurt van Java.
Jacqueline is pas vijf jaar als haar
beide ouders er niet meer zijn.
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Oom Jean Charles Antoine Simon Thomas
Albertina Hendrika Gehne (Jacquelines moeder) is de
jongste dochter uit een groot gezin met tien kinderen,
van wie er vijf al jong overlijden. Haar oudste zus,
Carolina Frederika Gehne (1818-1884) trouwt in 1850 te
Semarang met Jean Charles Antoine Simon Thomas
(1818-1874), agent bij de Nederlandse Handel Maatschappij. Deze (aangetrouwde) oom van Jacqueline is
de oudere broer van de Leidse vrouwenarts en
gynaecoloog prof. dr. Abraham Everardus Simon
Thomas. De gezinnen Van Blommestein (later De Wal)
en Simon Thomas wonen beide op Midden-Java, op een
afstand van minder dan 70 kilometer van elkaar. Hun
kinderen verschillen weinig in leeftijd. Waarschijnlijk
hebben zij geregeld contact met elkaar gehad.
Jean Charles Antoine
Simon Thomas
(1818-1874)

Huwelijk
Op 1 juli 1869 trouwt Jacqueline van Blommestein te Batavia met Johannes
Christiaan van der Mandele (1841-1897), notaris te Pekalongan, Nederlandsch-Indië.
Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren, een zoon en vier dochters.
Tien jaar later, als zoon Jan 7 jaar oud is en de zusjes Lientje, Christien, Huibertha
en Maria nog jonger, blijkt Jacqueline iets onder de leden te hebben: “een ziekte
waarover men niet spreekt”, zo schrijft zij. Wat voor ziekte dat was weten we niet,
maar wel wordt duidelijk dat het iets ernstigs is en dat zij daarvoor een afspraak
maakt met professor A.E. Simon Thomas te Leiden, vrouwenarts en gynaecoloog.
Eind juni 1879 gaat Jacqueline van der Mandele - van Blommestein aan boord van
stoomschip ‘De Overijssel’, op weg naar Nederland, met haar vijf kinderen en twee
baboes. Haar echtgenoot gaat niet mee. Hij zou haar achterna reizen zodra er een
opvolger voor zijn praktijk zou zijn gevonden. Over haar reiservaringen stuurt
Jacqueline later twee zeer lange brieven aan haar man in Pekalongan.
Schipbreuk
Jacqueline reist met haar kinderen en bediendes, samen met nog 17 passagiers,
eerste klasse. Verder zijn er nog meer dan 100 andere reizigers aan boord,
onderofficieren, soldaten en Mekkagangers. Ter hoogte van Somalië loopt het schip
in de nacht van 13 op 14 juli 1879 op de rotsen bij Kaap Guardafui, het meest
oostelijke punt van Afrika. De volgende ochtend worden de passagiers met sloepen
en een vlot naar het vaste land gebracht. Niet iedereen overleeft, enkelen verdrinken.
Gedurende een maand leven de drenkelingen in de
Somalische woestijn, omringd door 'wilden'. Na enige
tijd raakt de proviand op en is men afhankelijk van
voedsel en water dat door de Somalische ‘inboorlingen’ wordt aangeboden. Daarvoor moet fors betaald
worden. Overdag is het heet, ‘s nachts zeer koud.
Tenslotte komt er een Engelse officier, vergezeld van
25 kamelen, die de onfortuinlijke passagiers naar een
schip leidt dat 10 mijl verderop ligt te wachten. De
tweedaagse tocht over de rotsen naar dat schip, de
Dagmar, is vol ontberingen. Jacqueline schrijft
hierover:
‘Al leef ik nog duizend jaar, nimmer zal ik die tocht
vergeten. Het ergste kwam toen wij de kolossale
rotsen, het gebergte van de Kaap, moesten beklimmen
en ieder lopen moest daar het door de steilte niet
mogelijk was op de kameelen te blijven. Wij hadden
geen schoenen en moesten op het scherpe graniet
dus barrevoets gaan, twee dagen en nachten lang, bij
hitte en ondraaglijke dorst. De kinderen moesten
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de minste misstap genoeg was om duizenden voeten lager op andere rotsen
verpletterd te worden. Goddank heb ik ze allen behouden, doch een ogenblik dacht
ik Huibertha en Mientje te verliezen door ’t struikelen van de kameels, want de
rotsblokken rolden weg onder hun poten.’
Met de Dagmar bereiken ze Aden en vandaar wordt verder gevaren met de
Madura van de Stoomvaartmaatschappij Nederland.
Het neefje van Couperus
Onder de passagiers bevinden zich ook de heer en mevrouw Valette, met wie
Jacqueline bevriend raakt. Mevrouw Valette blijkt Trudy Couperus te zijn, een zus
van Louis Couperus. Zij is hoogzwanger en hoopt in Nederland te bevallen. Door alle
vertraging vindt de geboorte van het kindje plaats in de woestijn, in een
geïmproviseerde tent van zeildoek, omhooggehouden door roeispanen. Jacqueline
assisteert bij de bevalling en schrijft hierover later aan haar man. Uit dankbaarheid
wordt het kind, een jongetje, Jacques Guardafui genoemd, naar Jacqueline en de
onheilskaap.
In 1923 publiceert Louis Couperus 'Oostwaarts', waarin hij verslag doet van zijn
terugkeer naar Indië. Tijdens zijn tocht passeert hij Kaap Guardafui, waarover hij
schrijft:
"Een veertig jaren geleden heeft mijn eigene zuster daar schipbreuk geleden,
ginds… Starende naar het stil, poëtische, idyllische duin van Kaap Guardafui, heb ik
toen aan die zuster gedacht… Zij is nû niet meer. Ik heb, toen ik zoo staarde, iets
gevoeld alsof er tussen ons beider bestaans-oogenblikken op dat morgenuur iets
samenweefde van vreemde herinnering en nooit gedoofde sympathie".
In Nederland
In september 1879 komt Jacqueline met haar kinderen in Nederland aan. Een maand
later ontmoet zij in Leiden prof. dr. A.E. Simon Thomas, op wie haar hoop gevestigd
is. Hij heeft haar uiteindelijk niet kunnen redden. Ruim anderhalf jaar later, op 8 juni
1881, overlijdt Jacqueline van der Mandele - van Blommestein, op 32-jarige leeftijd,
in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. De toenmalig directeur van het Academisch
Ziekenhuis, Johannes Jacobus Loneg, komt persoonlijk bij de Burgerlijke Stand
aangifte doen van het overlijden (waarbij hij overigens een verkeerde geboortedatum
opgeeft).

Advertentie in Leidsch Dagblad (10 juni 1881)

Advertentie in de Locomotief (27 juni 1881)

Overlijdensakte Jacqueline van der Mandele - van Blommestein

De vijf kinderen worden voorlopig ondergebracht bij familie in Leiden en
Wageningen. Haar man heeft Jacqueline niet meer gezien. Op 11 juni 1881 wordt hij
in Indië 'telegraphisch' op de hoogte gebracht van haar dood. Zij is dan al begraven
op Groenesteeg. Pas op 8 april 1882 kan hij, voor een tweejarig verlof, scheepgaan
op de 'Prinses Amalia’ naar Nederland, nadat er in maart een vervanger voor hem
benoemd is.

Krantenartikel over de vervanging van Van der Mandele te Pekalongan

In 1883 poseert Van der Mandele, met zijn vijf kinderen, voor bijgaand familieportret.

Familiegraf van Simon Thomas
Op 3 augustus 1868 koopt Abraham
Everardus Simon Thomas keldergraf
55 op begraafplaats Groenesteeg.
Een dag later wordt zijn moeder
daarin begraven. In 1872 volgt zijn
14-jarige dochter Geertruida Petronella.
Het is heel goed mogelijk dat A.E.
Simon Thomas zich verantwoordelijk
heeft gevoeld voor de begrafenis van
Johanna Jacobina (Jacqueline) van
der Mandele - van Blommestein, die
met haar kinderen helemaal uit Indië
was gekomen om hem te consulteren. Ze hoort bij zijn familie, als
nichtje van zijn oudste broer.
Jacquelines man Johannes Christiaan van der Mandele is ver weg in
Pekalongan en kan niet aanwezig
zijn bij de begrafenis. Haar ouders
leven niet meer.
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De jongste dochter van A.E. Simon Thomas, Maria Elisabeth Adriana (1863-1953)
schrijft, in 1944, in een brief aan een kleinzoon (Sam van Vleuten) van Jacqueline:
‘Mijn vader die in zijn tijd een knap obstetricus was, voelde altijd zeer veel voor zijn
patiënten, en het smartte hem steeds zeer, als hij ze geen genezing kon brengen. Ik
stel mij voor dat hij nu de echtgenoot uwer grootmoeder zoo moeilijk bereikbaar was
uit piëteit zijn grafkelder beschikbaar heeft gesteld en hij haar zelf de laatste eer
bewees.’
Deze visie wordt later, in 1952, nog eens bevestigd door kleinzoon ir. M.J.J. Simon
Thomas, in het hieronder afgedrukte brieffragment:
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