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Levensverhaal van Charles Louis Vermandel 
 

verteld door 
Dorothea Henriëtte van Leeuwen-Vermandel 
en haar zusje Kitty Louise Bekker-Vermandel 

 
Onze vader Charles Louis Vermandel is geboren op 26 december 1899 in de 
plaats ‘Meester Cornelis’ op Java in Indonesië. Zijn vader was Henri Corneille 
Frederic Vermandel (1870-1930), van Franse afkomst en hoofd van enige on-
dernemingen waar spijzen gekweekt werden. Zijn moeder was Dorothea Ob-
dam (1878-1920), van Nederlandse origine. Hij groeide op in Batavia met zijn 
vader, moeder, broertje Theo en zusje Wies. Toen zijn moeder overleden was, 
hertrouwde zijn vader met Georgine (Sien) Emelie Boedrie (1879-1975). Na de 
middelbare school in Indië vertrok hij naar Holland om de HBS en Handels-
school af te maken. Hij verbleef daar bij familie van zijn vader, notaris Charles 
Vermandel. Na afgestudeerd te zijn aan de Handelsschool keerde hij terug naar 

V.l.n.r. Do van Leeuwen-Vermandel, moeder Louise M.M.T. Vermandel-Wagenaar en Kitty Bek-
ker-Vermandel. De foto is gemaakt te Hilversum op 9-6-1984. 
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Indië. Zijn eerste baan kreeg hij bij de Koninklijke Parketvaart in Medan op 
Sumatra. Daar werkte hij enkele jaren voordat hij besloot in het politiewezen te 
stappen. Hij vertrok hiervoor naar Soekabumi op West-Java, waar de politie-
school was gevestigd. Hier begon hij zijn opleiding voor commissaris van poli-
tie. 
 
In Batavia leerde hij onze moeder kennen: Louise Maria Margaretha Theresia 
Wagenaar. Hij trouwde haar op 28 november 1923 in datzelfde Batavia. Haar 
moeder was Chinese; ze heette Pit Nio Soh. Haar vader was een Belg; hij heet-
te Henri Eugenius Wagenaar. In 1924 werd de eerste dochter geboren, ge-
naamd Dorothea Henriëtte. In Soekaboemi volgde in 1930 de tweede dochter 
Kitty Louise. Nadat hij geslaagd was voor de politie-opleiding werd hij in Te-
gal op Midden-Java geplaatst. Na enige jaren daar gewerkt te hebben werd hij 
overgeplaatst naar Soerabaja op Oost-Java. Tot 1942 werkte hij daar als com-
missaris 1e klas op het Gouverneurskantoor en hij werd daar ook adjunct-
hoofdcommissaris. In 1942 brak voor Indië de Tweede Wereldoorlog uit met 
Japan. Voordat de Japanezen aan land kwamen, vluchtte onze hele familie de 
bergen van Oost-Java in. Malang was de naam van het stadje waar we verble-
ven bij vrienden.  
 
Onze vader moest uit Soerabaja weg omdat hij betrokken was bij het interne-
ren van NSB-ers (een groep die met de nazi’s had te maken). Na een korte tijd 
in Malang moesten we terug naar Soerabaja waar vader door de Japanezen in 
een gevangenis geplaatst werd. Na een verblijf van enige weken daar, ging hij 
naar een ander onderkomen. We verloren elk contact met hem en wisten niet 
waar hij terecht kwam. Volgens geruchten zat hij in een Japans concentratie-
kamp. Zijn adres kwamen we nooit te weten. Hij schreef ons nooit omdat de 
standaardpostkaart vol leugens zat. Gedurende lange tijd wist zijn familie niet 
of hij nog in leven was. Pas nadat de oorlog was afgelopen en wij (mam, tante 
en twee dochters) per mijnenveger met 3000 mensen aan boord moesten vluch-
ten van Soerabaja naar Singapore, ontvingen we weer bericht over hem. Aan 
boord kregen we aan de hand van lijsten van het Rode Kruis te weten waar va-
der zat. Hij was in Bandoeng op Oost-Java terechtgekomen om aldaar het poli-
tiewezen weer op te bouwen. Wij werden toen in Singapore in een Engels 
vluchtelingenkamp ondergebracht in een klein huis, samen met drie andere fa-
milies. Moeder, Do, Kitty en tante werden als kampcoördinatoren tewerk ge-
steld in het kampkantoor. 
 
Toen we wisten dat vader gezond was, was de vreugde enorm. Kort daarna 
kregen we de kans om per boot terug te gaan naar Java. Vervolgens reisden we 
van Batavia naar Bandoeng in de bergen (Preanger). We reisden per vliegtuig 
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omdat de spoorweg tussen Batavia en Bandoeng nog niet gerepareerd was. Op 
het vliegveld van Bandoeng vond een zeer indrukwekkende gezinshereniging 
plaats nadat we elkaar zoveel jaren niet gezien hadden. Nu bleek echter dat va-
der een tropische zweer had opgelopen in het Japanse interneringskamp. Bij 
het werken aan de latrines was er “per ongeluk” een spijker in zijn rechterhand 
geslagen. Door infectie was er een zweer ontstaan en daaraan konden ze hem 
in Indië niet behandelen. Hij werd toen verwezen naar Leiden (Holland) om in 
het Academisch Ziekenhuis geopereerd te worden. 
 
We maakten de reis van Batavia naar Amsterdam in 19 dagen met de “Oranje”. 
In oktober 1946 kwamen we in Nederland aan. De operatie slaagde; er werd 
een ander stuk vlees uit zijn lichaam genomen om de plek waar de zweer had 
gezeten op te vullen. Al snel oefende hij weer met het gebruik van zijn rechter-
hand. Hij had zich al aangeleerd om met zijn linkerhand te schrijven. Geduren-
de deze periode verbleven we eerst in Noordwijk in een hotel. Alles moest toen 
nog steeds op puntencoupons (bonnen) gekocht worden, ook al was de oorlog 
afgelopen. Na enige tijd werden we opgenomen door een lieve familie in 

Henri Corneille Frederic Vermandel (1870-
1930) de vader van Charles Louis. 

Dorothea Catharina Obdam (1878-1920) de 
vrouw van Henri Corneille Frederic Ver-
mandel en moeder van Charles Louis. 
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Noordwijk waar we bijna anderhalf jaar woonden. Nadat de hand van vader 
volkomen genezen was, werd hij teruggeroepen naar Indië. Hij vertrok weer in 
juni 1947. Vader werd geplaatst op het eiland Bali. Nadat hij ongeveer 6 maan-
den op Bali was, liet vader ons per schip vanuit Holland overkomen. Ons gezin 
verbleef ongeveer twee jaren op Bali maar inmiddels moesten de dochters voor 
de studie terug naar Bandoeng. Do slaagde voor het examen van onderwijzeres 
en Kitty ging naar de HBS. Na een fantastisch verblijf op Bali werd vader naar 
de Molukken gestuurd met als standplaats Ambon. We hadden daar een prach-
tig uitzicht op de baai waar alle schepen binnenkwamen. Het verblijf in Ambon 
duurde twee jaar. Hierna moest hij voor de dienst weer terug naar Soerabaja. 
Hij werd daar hoofdcommissaris van politie. Daar werd hij in 1951 op pensi-
oen gesteld. Vader, moeder en Kitty vertrokken toen voorgoed naar Nederland. 
 
Do had in 1948 op het eiland Bali haar aanstaande man Cornelis A.M. (Kees) 
van Leeuwen leren kennen. Via vader kwam ze in contact met hem. Hij zat als 
luitenant bij het leger. Do trouwde met Kees op 15 september 1949 in Soeraba-
ja. Ze bleven bij de ouders van Do wonen totdat ze in 1950 voorgoed naar Ne-
derland gingen. 
Kees kwam uit een grote familie in Eemnes. Ze woonden in een grote boerderij 

Charles Louis Vermandel (1899-1972) en zijn vrouw Louise Maria Margaretha Theresia Wage-
naar (1904-1985). Deze foto is gemaakt op 7-2-1965. 
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op Wakkerendijk 274. Ook Do en Kees gingen in Eemnes wonen. Eerst korte 
tijd op Wakkerendijk 34 en vanaf 5 mei 1950 op Wakkerendijk 38. Ze be-
woonden het bovenste gedeelte van dat pand. Toen vader, moeder en Kitty op 
6 juni 1951 in Nederland kwamen, trokken ze in bij Do en Kees. Vader had op 
zolder twee extra kamers laten bouwen. 
Op 31 augustus 1953 verlieten ze het huis van Do en Kees en gingen ze wonen 
op Wakkerendijk 130A. Na enige tijd kreeg Kitty een baan bij Sociale Zaken 
van de gemeente Baarn. Ze kon toen een huis voor haar ouders kopen aan de 
Diepenbrocklaan 22 in Baarn. Ze zijn daar naar toe verhuisd op 6 oktober 
1958. Vader en moeder leefden nog meer dan tien jaar in hun knusse huisje in 
Baarn. Hun jongste dochter Kitty trouwde vanuit dit huis op 12 december 1958 
en vertrok toen naar de USA om haar man te volgen naar San Francisco 
(Californië). Ze woont nu in Houston. 
 
Vader is overleden te Baarn op 10 februari 1972. Hij kreeg een hartinfarct op 
straat toen hij met zijn bromfiets op weg naar huis was. De politie pikte moe-
der op om haar naar het Baarnse ziekenhuis te brengen, waar hij inmiddels 
overleden was. Moeder bleef tot 1979 in haar huis in Baarn wonen. De laatste 
6 jaren woonde ze in een bejaardencentrum in Baarn. Eerst in “Woelwijck”en 

Charles Louis Vermandel (1899-1972) en zijn dochter Kitty Louise (geb. 1930).  
Deze foto is gemaakt op 16-10-1952. 
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later in “Patria”, een huis voor mensen uit Indië. Ze is overleden in Baarn op 
18 februari 1985. 
Do en Kees woonden vanaf 25 mei 1957 op Jhr. C. Roëll-laan 8 in Eemnes. Ze 
kregen 2 dochters en 4 zonen. Kees is overleden te Blaricum op 30 augustus 
1995. Toen de gezondheid van Do achteruit ging, kreeg ze een appartement in 
De Bongerd in Eemnes. Ze is overleden te Hilversum op 2 januari 2002. 
 
Muziek 
Onze familie was zeer muzikaal.Vader speelde viool en moeder en Do speel-
den piano. We hadden regelmatig muziekavonden in ons huis met muzikale 
vrienden. Ze speelden viool en cello en moeder speelde altijd piano. Geduren-
de de tijd voor de oorlog speelde vader ook mee bij concerten in Soerabaja. Hij 
had twee zeer dure violen. Deze violen zijn verloren gegaan bij onze vlucht 
vanuit Soerabaja naar Singapore. De Indonesiërs namen toen alles uit ons huis 
mee en er was niets meer over van onze bezittingen. Na de oorlog heeft vader 

Pit Nio Soh (rechts) de schoonmoeder van 
Charles Louis Vermandel. Ze was getrouwd 
met Henri Eugenius Wagenaar 

Drie gebroeders Vermandel in 1929 gefoto-
grafeerd in Soekaboemi (Ned. Indie). 
V.l.n.r. Charles Louis Vermandel (oom van de 
fotograaf), Louis Vermandel (ook oom) en 
Henri Corneille Frederic Vermandel (vader). 



HKE-201 

nooit meer een viool ter hand genomen. Hij heeft altijd veel gezongen in kerk-
koren in diverse kerken. 
 
Ontwikkeld man 
Vader was zeer serieus en erg vriendelijk tegen iedereen. Hij sprak en schreef 9 
talen waaronder Arabisch. Van huis uit sprak hij 5 talen: Nederlands, Duits, 
Engels, Frans en Indonesisch (4 dialecten). Hij heeft verschillende talen ge-
leerd op de Handelsschool, waaronder Spaans. Vader werkte vaak als een tolk 
voor buitenlandse gestichten. Onder elkaar spraken wij thuis 4 talen. 
 
Fotografie 
Vader heeft zijn hele leven lang foto’s gemaakt. Dat was zijn grootste hobby. 
Gedurende onze jonge jaren maakte hij vele foto’s van ons gezin. Tijdens onze 
laatste tocht van Indië naar Nederland heeft hij aan boord van ons schip een ca-
mera gekocht. Hij begon foto’s te maken van alle plaatsen, die we onderweg 
aandeden. Toen hij in Eemnes kwam wonen, begon hij ook daar te fotografe-
ren. Hij vond Eemnes een prettig dorp; de mensen waren vriendelijk en niet zo 
stijf als in de grote steden. Als de mensen hem zagen fotograferen, vroegen ze 
hem geregeld om voor hen ook iets te fotograferen. Zo werd hij bekend als de 
dorpsfotograaf van Eemnes en later ook van Baarn. Soms kwam iemand van de 

Kitty (links) en Do (rechts) Vermandel. Gefotografeerd op 23-7-1946 in Noordwijk. 
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krant aan hem vragen of hij ergens een foto van had en dan verdiende hij er 
nog wat mee. Hij ontwikkelde de films zelf op de zolder van ons huis, waar hij 
een donkere kamer had laten bouwen. Naderhand ontwikkelde hij ook kleuren-
foto’s. Op zijn bromfiets ging hij door het hele land, maar vooral door het Gooi 
en omstreken om foto’s te maken. Iedereen was steeds erg geïnteresseerd in 
zijn resultaten. Alle foto’s heeft hij zorgvuldig opgeborgen in grote albums zo-
dat vele Eemnessers en niet-Eemnessers er nu nog van kunnen genieten. 

Naschrift: 
Dit levensverhaal is in verschillende etappes ontstaan. Vlak voor haar dood is 
Do van Leeuwen-Vermandel geïnterviewd door Marga van Kleinwee. De tekst 
van dit interview is later gecorrigeerd door Kitty Bekker-Vermandel uit Texas 
(U.S.A.). Ze is een zuster van Do. Kitty heeft ook zelf een levensverhaal van 
haar vader geschreven. Henk van Hees heeft uiteindelijk de verhalen van Do 
en Kitty samengevoegd tot bovenstaande tekst. De Historische Kring Eemnes 
is de familie Van Leeuwen en mevr. Kitty Bekker-Vermandel bijzonder dank-
baar voor hun medewerking aan het ontstaan van dit verhaal. Ook zijn we blij 
dat de familie veel fotomateriaal beschikbaar stelde om illustraties bij dit arti-
kel te plaatsen. 

Trouwfoto van Do Vermandel en Kees van 
Leeuwen met bruidsmeisje Kitty Vermandel 
(15-9-1949). 

Trouwfoto van Do Vermandel en Kees van 
Leeuwen (Soerabaja 15-9-1949), samen 
met de ouders en zus van Do. 


