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Gra Rueb en haar Indische familiepenningen 
Penningen in opdracht van porticulieren vervaardigd door bekende medailleurs in de afgelopen 

eeuwen, zijn ruimschoots bij verzamelaars bekend. Door Van Loon (Gerard van Loon (1683-1758), Dirks 
(Mr. Jocob Oirks (1811 -1892} en Zwlerzina (WK.F. Zwierzino (1862-1942) zijn een groot aantal van deze 
historie- en familiepenningen tot en met de 19e eeuw beschreven. Mlnder bekend zijn de portret- en 

tami/iepenningen uit de 20e eeuw; die een relatie hebben met Nederfondsch-/ndië. 

In dit artikel willen we er twee bespreken 
die gemaa~ zijn door Gro Rueb en die 
gElfeloteerd zijn aan lndiê en oon de fa
milie van de maakster. Aanlelding voor 
dit artikel is dat auteur en "Indië-verza
melaar" Ad lansen recentelijk een door 
hoor vervaardigde penning heeN ge
kocht. Voor ochtergrond Informatie heeft 
hij zich toen gewend tot Hans Rueb die 
het werk van zijn tante Inventariseert. 

Deze combinotie levert een artikel op 
over Gra Rueb, een fomiHegeschledenis 
en twee Indische penningen: het jubile
um van de suikerlobriek Tjebongon met 
zijn stichter G.F. Enger en Mr. A.J.E.A. Bik. 
eerste VOOflitter [en peetvader) van de 
Vemniging •Ofon)e-Nossou Museum". 
Achtergrond infofinatle over belde pen
ningen iS lOstig te vinden omdat ze niet 
vermeld worden In de modefne pen
ninglilerotuur. 

Gro Reub (opname 1957) 

Gerhordo Johanno Wilhelmina [Gra) 
Rueb [Breda 1885 - Oen Hoog 1972) 
heeft haar arbeidzame leven in Oen 
Hoog doorgebracht. HOOI beroep was 

plek om opdrochiQ9vel"s te vinden en 
had een bloeiend kunstenoorsleven. 
Zo kwam Gra In het Interbellum In Oen 
Hoog terecht en daarmee oo«. In hel In
dische circuit. 

De uitgebeelde personen op de twee 
penningen, Enger en Bik. komen uit de 
familie/kennissen kring. Hoor oudere 
broer Christoffel trouwde in Jogjakarta 
met C.J.C. Engelberts, een dochter van 
E.C.W. Engelberts en Morie Enger. En vlo 
Morie was een eerste lijn gelegd noor de 
suikerlobriek T)eboogon. Hoor vader was 
van 1880 tot 1904 ·superintendent" van 
de lobriek en haar moeder een dochter 
van G.F.Enger, de stichtervan de fabriek.. 

Een tweede lijn goot vlo de familie 
Romswinkel Lil de vriendenkring von 
tante. Zij heeft rood 1915 een penning 
gemaald van de1dnd9fen Annie en hOof 
zuSje totte. Docx de ~ndschOp tussen 
Gra en de familie Rornswinkel twom 
hOor jOngere br001 Coen In contoet met 
de familie en doormee met zijn toekom
stige bruid, Annie. Coen trouwde met 
Anno Maria Romswinkel. De moeder van 
Annie was Wilhelmina Adèle Betsy Enger 
en zij was een andere dochter van G.F. 
Enger. Annle was dus een kleindochter 
vonG.F. Enger. 

reliefkunstenoor, beeldhOuWster en me- Eenzijdige bronzen penning. diameter 
dailleur en doomoost t~nde ze veel. 120 mm 
lij moest van hOor werk leven en be-
langrijk doofVO()( was een netwerk van De brOOfs trouwden dus via de VTOUW9· 
potentièle klonten. BiJ de stort van hOor lijke lijn In de familie Enger. En Bik don? 
loopboon had ze dot voor een deel Een andere dochter van G.F. Enger was 
·meegenomen· uit hOor ouderlijk milieu Adrienne Henriette Enger. Zij trouwde 
die tot de sociale bovenloog van Breda met Adrionus Johannes Emanuel Arnold 
behoorde. Den Hoog was een goede (Jon) Bik. Bik werd door zijn huwelijk dus 

lid van de familie Enger. Bik was door
mee een oom van de gebroeders 
Rueb. Bik zal Gro ongetwijfeld gekend 
hebben. Enger was echter al ovefieden 
voordot Gra naar Den Hoog verhuisde 
en "beeldhouweres· werd. 

Tot zo ver de relaties tussen de afgebeel
de personen op beide penningen. E1 zijn 
rT\991 aan lndiê gerelateerd werken van 
Gro. In begin jaren "20 maakte Gro re
liêfs (waarschijnlijk naar ontwerp van de 
kunsTenoor W.O.J. Nleuwenkomp] voor 
de vestiging van de Hondels Vereerli
ging Amsterdam In SOOrobojo. die in 
1925 geopend werd. 

In 1927 maakte Gro een borstbeeld in 
mmmervan Mr. J.H. RofllCl91. directeur 
.Bonlso" geplaatst in SoefObojo. Romoer 
zou OOk. ver weg fomiJle van G•o worden. 
In 1928 maakte G1o een plaQuette van 
G.F. EI"IQ9f jr., toentertijd adminisTrateur 
van de fabriek. Die plaquette we~d op 
Jovo vermoedelijk op de lobriek ge
plaatst moor Is nog niet teruggevon
den. 

TenslOtte In 1939 de bruggenhoofden 
van de Javabrug In Den Hoog die elk de 
teelt van en de handel In rijst, thee, koffie 
en suiker verbeelden 

In de tweede wereldOOf!Og werd de brug 
ofgebfokefl, omdol het gebied woorln 
de brug log (Benoordenhaul) door de 
Duitse bezetl9f tot spergebied werd ver
klaard. De beeldhouWwerken werden 
weggehaald, opgeslagen en na de 
bouw van een nieuwe brug In de jaren 
1949/1950 weer teruggeplaatst. 



Gro mocht don wel bekend staan als 
beeldhouWst8f, zeil heeft zij nooit in 
steen gehold. Deze bruggerlhoofden zf'l 
gemaakt dool" Geofg [Adam) Gmff naar 
ontwerpen van Gm. 

PENNING HALVE EEUWFEEST SUIKERFA
BRIEK " TJEBONGAN" JUNI1929 

voortijde 
Borstbeeld van GSfordus Frede!ik Enger Sr., 
de st'cht8f VO'"'I de SUikeffob!lek. iets noor 
rechts gewend. Gesigneefd G.J.W.Rueb, 
boverlderechl8fSCI""IoUdef. 
Keerzijde 
Vijfregeig opschritl bMen een krans van 
e!keOblocleren. met strik onder. G.F. Enger 
Sr. I Stichter f der SLikerfCJbrlel( I ïjebOngan 
'/18791 JI..K'JI1929 

Moa- loch is hel ook m::Jgelf: dol Zij op
<toctllgeVefisge'NeeSI.c:rrdolveelle
den 11a1 de vererighg een PJI'"I'i"g beZit· 
ten.HetZOJ001eenherhlelilg<XI"Ide 
goocJeggef YCrl de~ kuYlen Zi'l 
Oploge is echter crbekerd, rnogeft!: en
kele lienfcten. De krms op de oc:::htefZi:je 
c:beiiJSITroeden dol de per'"l'i'"g gesbgen 
isbijDeStich~FOOrlet.\0'\zt...erwerken. 

Ul<ech!. 

Familiehistorie G.f. Enger sr. 
De ',Qjer VO'"'I G.F. Enger sr. was Coel Frie
ctich ErgJr. geboren op 20 r"'VerTtler 
1793 n ~ D.mbnd. Hiigi'lg. v.<rtge
brij(eljk 'MJS. op \~Tij p-ge leeftijd noor hCié 
en meldde zich <XI"I bij hel Nederb'ldsch 
hdisch leger. In 1817 WO$ hij in Got.Nerne
mentsdiensl als opziener~ de kOfflec\Jil..U' 
rrel als siCII"IClPOOts Poljilon[midden Jc:rvo) 
In deze fl..nclie ghg hij vervolgens noor 

'*""'· 
Hij behoofde n deze fl..nclie tot de p::xrtse
lf:e goep IY)td:)elen met order O"ldere: de 
ReskE1t de assistent-resident en de Tlmsb
teu-. In 18281rov.vt hij n Sernaoog me1 een 
Rotlerdcnlse.~áth..Me!J.bfJenze 
die IQ"deren; Mee ZC01S en een c:kX;I'Jter. 

Hj~i"\186011~. 

Een \0'\,ZJl Z1XnS. gatoen il5erroo"lg i"l 
1830. is de op de perrilg vermeidele slich
teflla1deSl.icerfdJriekT)E!bOnga"\.G.F. En-
98f sr. en rrede !)"CIOCieggeflla1de9.Jt.er
piaTio'Jes n de ..k:MXrlSe \tislenk:rden. Hl 
was bekend ds lc;:ncf"u..Xder [lees: ccn:::es
siehoudef) n hel Gewest~ 

Bijzonderheden Mo/errnoctW1e, HaVd en Leng Dusse/dorl. = i"\ bfons. gbdde rond, diemeter Ivfalen JO x (:JJ, Hootlijde. YCrl de !Uker· 
fOOriek. T}ebonga1 {Fotocollectie VMon 

Het jO(J" van UtQ!te is mogeijk 1 m noor Ffencxxd. 

~vonhet5Q.~beslocrlvonde 
fOOrlelt De f<Diek ZOJ 001 de c:pdocht
ge-.9' van de perri"lg kJ..rYlen z;, geweest 

LJt de nololensctq) ven Er"IQef wordt in 
1909 wordt de "Vereerlging Fo-niefc:nds 
Enger-Meijel TI"TYTienTIOI"l ~- op
gericht, rret als doel onderslel..rlin van 
h..J!pbeh:::lev leden VOO de familie. 
Deze vereriging besloot nog steeds. In 
hel achiel van de vereniging is geen n
lormotie over deze penring gevonden . • 

In 1878 werd op fjE!bongCJ'll:leOO!en over 
teÇOCI"IVO'"'Idelndit;;lociJII.noordeSIJ. 
kerctJILU. Door-Joorv.erdentweefobrleken 
gebol..M'd: een op TjE!bongCJ'l en een op 
Tegd-'Ncroe. ~met l"u"l 1:-HOgef 

de heer Soesrnon. 
Hijll'l:'llMQemettv1eijefTI1Yr'oEllrTIOI'll"1ijssen 
enlijkregerl13kinderen.Opl0tere~ 
verttist het echlp:lor noor Nederlond waar 
hij in 1908 op 78-jOrige teellijd In Den Hoog 

""""'*"'· 

De lelding van de lobriek wetd in de 
jaren rond zijn overlijden gevoerd 
door Sik [zie volgende penning) en 
latei" wefd G .F. Engef jr., ZOOfl van se
niaf. administrateur van Tjebongan. 
In 1929 was de onderneming f,etx>n
gon gegroeid van co. 1500 bouwS bi) 
de stort tol 1950 bouwS. met een areooi 
productie van 360.000 picol[1 bouw is 
co. 0. 7 ho. en een picolis ruim 30 kilO). 

Uit HET NIEUWS VAN DEN DAG VOOR 
NEDERLANDSCH INDIË 3 juni 1929 

JUBILEUM VAN EEN SUIKER - FABRIEK 
De suiker-fabriek Tjebonçon nabij Djok
jo. herdocht onder groote belangstel
ling het vijflig-jarig bestoon von de In
stelling. 
Des ochtends hOd een receptie ploals 
In de administrateurs-woning woor ge· 
s;:xoken werd door den heer Hombrlnk. 
chef von de 'Inter notionale Organisatie· 
(Hoofdagent der Jnternotlonole Credlet
en Hondelsvereen/ging Rotterdom in 
Nedeflondsch-lndlé} Ie somorcnç, en 
doomo door den heer Enger_ admini
strateur von TjetxJngon en den Gower
neutvonDjol<ja. 
Laatstgenoemde spreker SChetste de 
groote verdiensten van den heer En
ger. en deelde mede dol de Regeetlng 
hem had benoemd tot officier In de 
Orde van Oronje-Nos.sou. als blijk van 
verdiernte voor dit lid der mootschop
pi}. die OOI< zeer veel gedaan heeft ten 
IXJie von de Jnlondsche bevolking. het
geen bllj/<1 uit de stichting von het Enger
hOspitooi Ier gelegenheld van dit gou
den jubileum. Nog voorden het woord 
de heer von der Linde, administrateur 
van een naburige onderneming en de 
Regent van Slernon, die veertig )oor In 
de omtrek van Tjebongon Regent Is ge
weest. Des a-/Oflds had In de schitterend 
verliChte fabriek een zeer geslaagd 
feest ploots, dot werd bijgewoond door 
de Go!Nerneur. den Sulton en den Po
Koe Alom. (Aldus seint Meto uit Djocdjo) 

MA'fj.-RA_M-: 
1879 S.f. TJEBONGAI\' !929 



Uit: DAGBLAD VOOR ZUID·MIDDEN Uit: UTRECHTS NIEUWSBLAD vrijdag 21 
JAVA uMATARAM" 1 juni 1929 Extra juni 1929 
uilgave 

"fen oordig rranent was 1 toen de belde 
mddefs h de Ode IICfl ~/IJos$0.1. 
deheeleflE. Chs. \.trldeLhdeent.uydef· 
hOlt. /nspectetX lOl den Pmch.Jisdienst 
ht.n OfficJef het saluut t:xOChterr ... 

"No een kJelne roncto"lQ dool de fo
t:xiek k'M:men nu de n.vee eerste ar/es 
oonrljden Z.H. de SUlton legde de ea'"· 

ste rietstengelS, versJe«:J met een oron
}ebond, op den COff/e(; de Go.Nein&J 
en de onder CJOf'NVeZ/gen voJgden, het 
tronsp<Ytvroogsfuk werd vrij snel opgelOst, 
Jongzoom moor zeker naderde de sten
gels de molens. de [vijftigSte] campogne 
zeffe In en met be/orlgstelllng werden 
de eerste rietstengels op hun v.reg dOor 
de motens gevolgd. SUiker maken bleek 
toch eigenlijk vreese/ijk eerM:X.Jdlg! Don 
stopte de tobriek en ~iO. sm/d
stoommcrldoer. Prc:MtlrosetikO. mcncJoer 
en KoriodimedjO, smkJ.skx:mrncndoer. 
W€!f"derl ~- AJied'lehebben 
vijftig jaen dienst op de 01dememlng en 
o/S beiOOnlng YOC:W" dele JXSStatie werd 
ht.n de Zilveren St&' \10'"1 Trowt en \ol9fdien

ste uitgereikt met een toep;:Jsselijk wootd, 
dat r»et naJoof grooten lnctuk op de d'le 
getrot.wen te fTICJken. Een alewed hOero 
YOC:W" deze eerM:JUCiige menschen met50 
jCXen dienSt op eenzelfde Of"ldemem(ng 
werd door de 001W6Zigen geuit. terwijl 
resident Westra den gedeCOreerden het 
Zilveren 1<ruis op de borst spelde. 

Zilveren Ster von Trouw en Verd1enste 
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OPENING VAN HET ENGER HOSPITAAL 
De olflcJële opening heefl ploals gehad 
1o011 hef Enger hOspitOOI, dot gesricht Is 
ter gelegenheld von het vijftig jolig be
stoon van de suikerlobriek Tjebongon, 
ten bola van de lnlondsche beVolking, 
wonende In het areooi van de slleh· 
rende rotxiek. Bij de plechtigheld waren 
OOf"l\lll'eZ/g de Gouverneur. de Sulton en 
verder Europeescha ambtenoren von 
het BB. Het woord werd gr;NOOrd door 
de heer Hombrlnk. vertegerrwoordlger 
van de directie en de Gowemeur. 

Voorzijde 
Bclfslbeeld van A.J.E.A. Bik. noor rechts 
gewend 
GeSigneerd: G.J.W. RU9b, boven de 
rechterschOuder. 

Keerzijde 
Binnen een gestiieefde lauwerkrans van 
rijstoren en blodefen een tweel"egelig 
opschrift: Mr. A.J.E.A. Bik I AET.LXXV. 
[AET LXXV betekent: op de leeftijd van 75 
jOO<) 

Bijzonderheden 
Deze penning Is geslogen IE!f gelegen· 
heid van zijn 75• verjaardog in 1930. 
Uitgevoet"d In brons, diametElf 60 mm. 
Producent en slogoontol zijn onbekend. 

Het Geldmuseum In Utrecht bezit twee 

Familiehistorie A.J .E.A. Bik 
Adrlonus Johannes Emanuel Arnold [Jan] 
werd geboren In i S55 te Sindongleut 
West-Java bij Chlrebon. Een befoemde 
voorvoder van hem was Pieter Alberl 
Sik. ()pperl(oopmon. die van novem
bef 1S42 tot eind ~ober 1S45 op de 
hondelspost Oejimo·Nagasaki in Japan. 
verbleef. 

Jon Sik kWom In 1861 noor Nederland. 
studeerde rechten in Utrecht waar hij ook. 
promoveerde ifl 1879. Hij trouwde met 
Adrlenne Henriene Enger. Hij was poli
tiek oeilel als gemeenTE!faodSiid in Den 
Hoog. van 1913tot 1925 was hij voorzit
ter van de WV te 's-GfoveflhOge. 

OndankS dat hij op 6·iorige leeftijd Indië 
vefliet en nooit ~ teruggekeerd, waren 
er veelrelaties met Nede~ondsch·lndië. 
Hij heeft niet alleen voor de suikerfabriek 



fJebongOn gewer1ct. moor was ook 25 
iOOr directeur von de "Mootschoppij 
tot exploitolie van Rijstlonden 'Mlchlels 
Arnolcr CultUur- en Handelmootschop
pi( te AmstEMdom. Een bedrijf dot hij 
met zijn oudoom deelde. 

Deze mootschoppij we.-d In 188 7 opge
richt en exploiteerde rubber- en thee
plantoges en een rijstpelefi) op Jovo. 
In 1937 omvatten deze plantoges co. 
107.200 hectme. Oe mootschoppij was 
tot 1957 in bedrijf. 

De heer Bik. Is diverse k.eren onderschei
den. Hij was o.o. Olflcler In de Orde von 
Oranje Nassau. wegens bljZondere v9f
diensten jegens de samenleving. aan 
hem verleend voor zijn )oren longe VOOf
zitte<schop van de vereniging ·oronje
Nossou Museum·. thans Geschiedkun
dige Vereniging Oranje-Nossou (GVONJ. 
Sinds 1977 Is de collectie von dit Mu
seum In bruikleen ov9fgedrogen oon de 
Stoot der Nederlonden en In het NotiO
nooi Museum Poleis Het Loo. Apeldoofn 
ondergebracht. 

Orde van Oranje-Nossou ofllcler 

Hij was ook "Chevalier de la Legkx1 
d'Honneur· von Frankrijk. Deze onder
scheiding wordt uitgereikt voor buitenge
wone verdiensten verleend oon de Fran
se notie op müitolr of burgerlijk gebied. 
Deze onderschelding stoot In Frankrijk. en 
door buiten In hOog aanzien. 

Chevalier de la Legion d'Honneur" 
Mr. Bik heelt deze onderscheiding ont
vangen VOO! zijn mootschoppelijk.e VEM
diensten in de relatle Nedefland-Fronkrijk. 
en VOOI ZJ]n bemoeienissen met In Frank
rijk. gehOuden InternatiOnale- en koloni
ale tentoonstelling 

HIJ was Ridder In de LeopoldSOfde van 
BeJglê. De eerste en oudste BeJglsche 
orde Ingesteld In 1832 door koning Le-

• 

Fronkrijk. Chevollet de 10 LegiOn 
d'Home<I" 

opold I. Oe arde bestoot uil een burger
~ik.e en militaire afdeling, hij onMng die 
voor bl.lgeflijk.e, uitzonderlijke. verdien
sten. 

Hij was ook Officie!' in de Ode von de 
Academische Palmen. een in 1808 doof 
keizer Napoleon ingestelde onderschei
ding. 

Officier d'Ácodemie; uitgeVOOfd In zilve· 
ren tokken, bevestigd aan een poors lint 

En tenslotte de onderschelding woor hl) 
vermoedelijk. het meest trots op Is ge
weest op 15 juni 1929 de Erepenning 

van Kunsten en Wetenschoppen In goud 
aiS blijk von woordeflng voor zijn verdien
sten iegens de openbare verzameling 
von de Vereniging "Oranje-Nassau Mu
seum·. de zogenoemde Museurrvne
doille. 

A.J. Lansen en H. Rueb 

A.J. Lansen e-mail: ollonsen®cqiwqy.n! 
H. Rueb e-mail: hoosrueb@aronJeb.n! 

Met donk aan: de heer Johan Mevlus, 
Mevlus Numlsbooks Int. B.V .. Vriezenveen: 
de heer Peter Reek.ers, Munthandel Ree
kers. Amsterdam; Joost Rueb 
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