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Moordenaar en slachtoffer in één graf 

 
Personalia Abraham Johan Frölich 

Geboren: 19 november 1886 te Leiden 

Zoon van: Johannes Frölich en Jantje Olivier 

Overleden: 11 mei 1917 te Amsterdam 

Begraven: 15 mei 1917 

 

Personalia Jantje Olivier 

Geboren: 25 januari 1864 te Leiden 

Dochter van: Pieter Olivier en Catharina Ederzeel 

Gehuwd met Johannes Frölich op 5 augustus 1884 te Leiden 

Overleden: 11 mei 1917 te Amsterdam 

Begraven: 15 mei 1917 

 

 

Ongewone begrafenis 

Op dinsdag15 mei 1917 vindt er op de Groenesteeg een zeer ongewone begrafenis 

plaats. Een moordenaar en zijn slachtoffer worden in een en hetzelfde graf te rusten 

gelegd. Het zijn Abraham Frölich en zijn moeder, Jantje Frölich-Olivier, die hij dood 

heeft geschoten. Abraham heeft daarna zelfmoord gepleegd. Het is het sluitstuk van 

een gezinsdrama waarover in de voorgaande dagen veel Nederlandse dagbladen 

hebben bericht. Over het motief voor de moord tast men in het duister. Bekenden van 

de familie verklaren dat Abraham zijn moeder vereerde. Heeft hij gehandeld in een 

vlaag van verstandsverbijstering?  

 Onderzoek naar het leven van Jantje Frölich-Olivier, haar man Jan Frölich en hun 

zoon Abraham werpt licht op een mogelijk motief van Abraham. Dat leven blijkt een 

bewogen leven te zijn geweest, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk: met veel 

verdriet en veel verhuizingen.  

 

Huwelijk met de handschoen 

Op 5 augustus 1884 is een handschoen een van de hoofdpersonen bij een huwelijk in 

het Leidse stadhuis. Figuurlijk dan natuurlijk. De bruidegom is namelijk niet aanwezig. 

Hij heet Jan (Johannes) Frölich en bevindt zich op dat moment ruim 10.000 kilometer 

verderop, in Bengkoelen op Sumatra.  



 
Huwelijksakte (deel) 

 

Vader Jan Frölich 

Jan is in Nijmegen geboren op 20 maart 1860. Zijn vader is militair, om precies te zijn: 

geweermaker bij de infanterie. Het gezin verhuist van garnizoensplaats naar garni-

zoensplaats. Eind 1873 voegt vader zich bij het Oost-Indisch leger en vertrekt, als lid 

van een tweehonderd man sterk detachement, op het gloednieuwe stoomschip 

Holland naar Java. Zijn vrouw en acht kinderen, onder wie Jan, gaan mee op reis.  
 

 
Stoomschip Holland 



 

Sneller door stoom en Suezkanaal 
 

Een reis naar Nederlands Oost-Indië met een stoomschip is dan een heuse 

innovatie. Stoomschepen (met hulpzeilen) zijn al wel enkele tientallen jaren in de 

vaart maar alleen op korte routes. Ze moeten namelijk veel kolen meenemen of 

onderweg inslaan om hun machines aan de gang te houden. Op de lange route via 

Kaap de Goede Hoop zou dat niet goed mogelijk zijn en bovendien een kostbare 

affaire worden. In 1869 wordt echter het Suezkanaal geopend en dat maakt een 

kortere reis naar Indië via de Middellandse Zee en de Rode Zee mogelijk. Twee jaar 

later arriveert het eerste Nederlandse stoomschip in Batavia (het huidige Jakarta). 

Voor passagiers is de nieuwe route een zegen. Duurde de reis met een zeilschip via 

Kaap de Goede Hoop doorgaans maanden, nu staan ze al na een paar weken weer 

aan de wal. 
 

 
Suezkanaal 

 

Voor de dan dertienjarige Jan zal de reis een spannend avontuur zijn geweest. Voor 

het eerst in zijn leven ziet hij kamelen, dolfijnen en vliegende vissen en voelt hij de 

verschroeiende hitte van de tropische zon. 

 Eenmaal gearriveerd in Indië vestigt het gezin zich in Meester-Cornelis, een wijk 

van de hoofdstad Batavia. Jans vader gaat aan de slag bij de militaire geweermakers-

school, Jans moeder als ‘vroedmeesteres’ (verloskundige) en Jans zussen als 

hulponderwijzeressen. Jan zelf wordt in 1877 adjunct-commies bij het telegraafkantoor 

in Weltevreden, een andere wijk van Batavia. Hij maakt vlot carrière. Twee jaar later 

verkast hij als commies derde klasse van de post- en telegraafdienst naar Meester-

Cornelis. 



 
Postkantoor 

 

Lang duurt die betrekking niet. In 1880 wordt hem twee jaar verlof ‘naar Europa 

wegens ziekte’ verleend. Eind 1882 is hij terug in Indië en wordt hij weer in 

Weltevreden gestationeerd. In mei 1884 slaagt hij voor het examen voor commies 

tweede klasse en twee maanden later wordt hij gepromoveerd tot kantoorchef in 

Bengkoelen. Daar wacht hij, ongetwijfeld in spanning, op de komst van zijn kersverse 

echtgenote-met-de-handschoen, Jantje Olivier. 

Moeder Jantje Olivier 

Jantje wordt in 1864 in Leiden geboren. Ze is de jongste dochter van textielfabrikant 

Pieter Olivier die met zijn gezin aan de Hogewoerd woont. 
 

 
Leidsch Dagblad 27 januari 1864 

 

Jantje is nog net geen twee jaar oud als haar vader overlijdt, op 36-jarige leeftijd. Haar 

moeder opent enkele jaren later aan de Breestraat een winkel in thee en koffie. Het 

leed van de weduwe is echter nog niet geleden. Op 23 december 1880 sterft haar 

jongste zoon Willem Frederik. Met haar overgebleven kinderen gaat het echter goed. 

Jantje’s zus Theresia wordt onderwijzeres en vertrekt in 1883 naar Batavia. Jantje’s 

broer Abraham studeert in Leiden medicijnen. Jantje zelf gaat naar de muziekschool.  



 

All in the family 

Naar hoe Jantje haar toekomstige echtgenoot leert kennen, kunnen we alleen gissen. 

Het meest waarschijnlijk is dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten als Jan rond 1880 

met ziekteverlof in Nederland is. Aan die ontmoeting kunnen ook contacten tussen 

familieleden of wederzijdse kennissen in Indië vooraf zijn gegaan. Het handschoen-

huwelijk van Jantje wordt namelijk enkele maanden later op 17 november 1884 

gevolgd door het huwelijk in Leiden tussen Jantjes broer Abraham Johan en Agatha 

Petronella Frölich, de oudste zus van haar nieuwe man Jan.  

 Abraham is afgestudeerd als arts en benoemd tot officier van gezondheid bij de 

geneeskundige dienst van het leger in Nederlands-Indië. Kort na hun bruiloft vertrek-

ken ze naar de gordel van smaragd. Jantjes moeder gaat mee.  
 

 
Leidsch Dagblad 1 december 1884 

 

Heen en weer 

Als Jantje’s moeder, broer en schoonzus scheep gaan is zij zelf al in Indië. Ze is op 27 

augustus 1884 vertrokken en arriveert in oktober in Batavia.  
 

 
Leidsch Dagblad 28 augustus 1884 

 

Daar zal ze kennis hebben gemaakt met haar nieuwe schoonfamilie Frölich. Een paar 

weken later reist ze door naar Bengkoelen op Sumatra waar Jan op haar wacht. 

 



 
Bengkoelen rond 1900 

 

‘[…] Bengkoelen […] [is] een niet onaardige en regelmatig aangelegde stad, op eene 

kleine uitstekende hoogte aan eene baai aangelegd. […] de plaats heeft een bevalliger 

voorkomen, dan met de meeste buitenposten het geval is. Zoo is de woning van de 

assistent-resident […] een flink steenen gebouw uit een tweetal verdiepingen 

bestaande, dat temidden van eenen grooten specerijtuin gelegen is. Aan het plein, 

waarop dezen woning uitkomt, liggen de meeste openbare gebouwen, zooals de 

school voor inlanders, het bannelingskwartier, het societeitsgebouw en het 

garnizoenshospitaal. Ook enkele steenen huizen, door Europeanen bewoond […] 

worden in de nabijheid van dit plein aangetroffen.’  

 Zo beschrijft de [ook op de Groenesteeg begraven] Leidse professor Van der Lith 

de nieuwe woonplaats van Jantje in zijn in 1875 verschenen boek ‘Nederlandsch Oost-

Indië beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.’  

 Woonden Jan en Jantje in een van die stenen huizen of moesten ze genoegen 

nemen met een eenvoudiger versie van bamboe en hout? Voor Jantje zal het hoe dan 

ook wennen zijn geweest, aan het huwelijkse leven, het tropische klimaat, het 

gepeperde eten, de taal, het aansturen van het lokale personeel en de omgangs-

vormen binnen de kleine Nederlandse gemeenschap met zijn verplichte visites en 

gefluisterde achterklap.  

 Echt veel tijd krijgt ze daarvoor niet want de gezondheid van haar man verslechtert 

weer. In de herfst van 1885 wordt hij ‘wegens ziekte’ eerst overgeplaatst naar Padang 

(op Sumatra) en vervolgens naar Buitenzorg (het huidige Bogor) op Java waar het 

koeler is. Het mag niet baten. In mei 1886, krijgt hij een tweejarig verlof ‘wegens ziekte’.  



 Diezelfde maand stappen Jan en Jantje in Batavia op de boot. In juni gaan ze in 

Marseille van boord en vervolgen per trein de reis naar Nederland. Jantje weet dan 

nog maar net dat ze zwanger is. 
 

Klap na klap 

Het echtpaar vestigt zich eerst in Jantje’s geboortestad Leiden, aan de Oude Rijn 33. 

Op 19 november 1886 wordt zoon Abraham Johan geboren. Hij wordt de andere 

hoofdrolspeler in het latere gezinsdrama. 
 

 
Leidsch Dagblad 20 november 1886 

 

Vervolgens verhuizen Jan en Jantje naar Nijmegen waar hun tweede zoon, Johannes, 

op 30 maart 1888 het levenslicht ziet. De Gerard Doustraat in Amsterdam is het 

volgende adres. Dit wordt ook de laatste woonplaats van vader Jan Frölich. Hij overlijdt 

in november 1888. Hij zal kort daarvoor hebben gehoord dat zijn vrouw Jantje hun 

derde kind verwacht. 

 Zonder man, met twee handenbindertjes en nog eentje op komst zoekt Jantje haar 

toevlucht in het vertrouwde Leiden. Op 15 april 1889 wordt daar haar zoontje geboren. 

De baby sterft echter al een maand later. En op 19 januari 1891 wordt ook zijn broertje 

Johannes ten grave gedragen, op de begraafplaats Groenesteeg, in zandgraf 544. 

Jantje Frölich-Olivier heeft nu alleen nog haar zoontje Abraham over. 
 

Utrecht - Leiden v.v. 

Eind 1891 verhuizen moeder en zoon naar 

Utrecht en trekken in bij Jantjes zus Theresia 

die in 1896 een apotheek opent aan de Bilt-

straat 100. 

 Ook Jantjes moeder die is teruggekeerd 

uit Indië, maakt, deel uit van het huishouden. 

Jantje vult haar weduwepensioen aan met 

het geven van pianoles. 

 Haar zoon Abraham doet ondertussen 

zijn best op school. In augustus 1908 slaagt 

hij voor het staatsexamen dat toegang tot de 

universiteit geeft. Een maand later schrijft hij 

zich in Leiden in als rechtenstudent. Hij 

wordt lid van Minerva en gaat op de Mors-

weg en, in zijn laatste studiejaar, aan de 

Rijn- en Schiekade wonen. 

 
Biltstraat 100 (begin 20ste eeuw) 



 

 
De Morsweg rond 1900 

 

In mei 1913 slaagt hij voor zijn doctoraal examen en twee maanden later promoveert 

hij tot doctor in de rechtswetenschap. 
 

 
Leidsch Dagblad 28 juni 1913  

 

Advocaat in Amsterdam 

Abraham treedt datzelfde jaar in dienst bij het Amsterdamse advocatenkantoor van de 

prominente links-liberaal Wijnand Heineken aan de Herengracht in Amsterdam. In 

maart 1914 gaat Abraham zelf ook op de Keizersgracht wonen, op nummer 430. Na 

enige tijd begint hij zijn eigen praktijk als advocaat-procureur en curator. Zijn naam 

duikt regelmatig op in de kranten. 

 



 
De Telegraaf (16 december 1915) 

 

 
De Telegraaf (6 december 1916) 

 

Naast zijn advocatenpraktijk zet Abraham zich in voor maatschappelijke doelen. Hij 

wordt secretaris van commissies die zich bekommeren om Servië (het Comité voor 

Servische vluchtelingen en de Commissie tot steun van het Servische Roode Kruis 

en van de noodlijdende Servische Bevolking) en van de Vaderlandsche Club. Beide 

activiteiten hebben alles te maken met de bloedige oorlog die Europa dan in haar 

greep houdt: de Eerste Wereldoorlog. 



 

Sympathie voor Serven 
 

De lont in het kruitvat is de moord, in Sarajevo in juni 1914, op Frans Ferdinand, de 

troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. Dat land beschuldigt buurland Servië van 

betrokkenheid. Als Servië geen gehoor geeft aan het harde ultimatum van Oostenrijk-

Hongarije, dat het land feitelijk onder de controle van Oostenrijk-Hongarije zou hebben 

geplaatst, breekt er oorlog uit. Servië krijgt steun van Rusland, in reactie daarop 

schaart Duitsland zich achter Oostenrijk-Hongarije en verklaart de oorlog aan Rusland 

dat op zijn beurt de steun van Frankrijk krijgt. Als Duitsland vervolgens België en 

Frankrijk aanvalt, mengt ook het Verenigd Koninkrijk zich in de oorlog. 

 De sympathie in Nederland voor het lot van Servië dateert echter al van voor het 

uitbreken van de oorlog. Servië is in de jaren daarvoor verwikkeld in diverse oorlogen 

op de Balkan, onder andere tegen het Ottomaanse Rijk. De Nederlandse arts Van 

Tienhoven ziet met lede ogen aan dat het Nederlandse Rode Kruis geen hulp verleent 

aan Servië en vertrekt naar dat land. Hij treedt in dienst van het Servische Rode Kruis, 

richt daar een ambulancedienst op en zet zijn werk voort als Oostenrijk-Hongarije het 

land binnenvalt. Over zijn ervaringen met de gruwelen achter het front schrijft hij 

artikelen die in enkele Nederlandse dagbladen worden gepubliceerd. De artikelen 

worden geïllustreerd met foto’s die hij heeft gemaakt. De commissies waarvan 

Abraham secretaris is, ondersteunen het werk van Van Tienhoven en het Servische 

Rode Kruis. 
 

  
Algemeen Handelsblad (12 april 1916) 

 

Nederland neutraal 

Nederland houdt zich in de Eerste Wereldoorlog met moeite neutraal. Zowel het 

Verenigd Koninkrijk als Duitsland volgen het beleid van de Nederlandse regering met 

haviksogen. Tegelijkertijd proberen ze met propaganda en nepnieuws de stemming in 

het land in hun voordeel te beïnvloeden. Vooral de Duitse pogingen daartoe zijn de 

Amsterdamse hoogleraar strafrecht en strafvordering, en ook hoofdredacteur van het 

links-liberale weekblad De Amsterdammer, Joost van Hamel een doorn in het oog. Zo 

onthult hij dat het ogenschijnlijk neutrale blad De toekomst steun van Duitsland krijgt. 

Vanaf 1916 is hij nauw betrokken bij de Vaderlandsche Club die door middel van 

publicaties de invloed van Duitsland, onder andere op wetenschappelijk gebied, aan 

banden wil leggen. Van Hamel en een vertegenwoordiger van het Comité van 

Servische Vluchtelingen zullen we terugzien op de begrafenis van Jantje en Abraham. 
 

 

 



Gruwelijk drama 

In november 1915 verhuist Abraham naar de 

Raadhuisstraat 52. Zijn moeder verlaat Utrecht en 

komt bij hem wonen.  

 Van wat zich daar afspeelt op vrijdagavond 11 

mei 1917 doen veel Nederlandse dagbladen ver-

slag. Ze schrijven elkaar daarbij vaak letterlijk over, 

iets wat in die tijd niet ongebruikelijk was, en ze 

komen een enkele keer ook met foutieve informatie. 

Omdat er in de archieven van de Amsterdamse 

politie helaas niets over de gebeurtenissen bewaard 

gebleven is, moeten we het met die krantenberich-

ten doen. 

 Onderstaand verslag in de Provinciale Noord-

brabantsche en 's Hertogenbossche courant van  

 
Raadhuisstraat 52 

12 mei 1917 komt redelijk betrouwbaar over. De schrijver lijkt in ieder geval ter plaatse 

te zijn geweest en zijn informatie te ontlenen aan politiefunctionarissen die met naam 

en toenaam worden genoemd. 
 

 

Drama in de Raadhuisstraat te Amsterdam. 
 

Men meldt ons nader uit Amsterdam :  

Gisteravond omstreeks elf uur heeft in de Raadhuisstraat een gruwelijk drama plaats 

gehad. Op het bovenhuis van perceel 52 woont daar mr. A. J. Frölich met zijn 

moeder, een weduwe. Plotseling tegen elf uur hoorde het dienstmeisje der familie 

Frölich drie revolverschoten knallen, waarop mr. Frölich naar haar toesnelde en haar 

opdroeg dadelijk Dr. Peters, wonende op de Westermarkt, te halen. Het bleek, dat 

mr. Frölich zijn moeder om het leven had gebracht. Een der kogels was haar door 

de hersenen gedrongen, zoodat de dood onmiddellijk intrad. Gedurende de 

oogenblikken dat het meisje afwezig was om dr. Peters te waarschuwen, richtte mr. 

Frölich het wapen tegen zich zelf en vuurde eenige revolverschoten af, met het 

gevolg dat hij ernstig gewond neerstortte. Dr. Peters liet den gewonden advocaat 

met een auto van den geneeskundigen dienst naar het Binnengasthuis overbrengen. 

Het parket en de politie worden spoedig gewaarschuwd, teneinde een onderzoek in 

te stellen. De officier mr. C. Baart de la Faille, de heer F.G.C.J. Fundter de 

Beauchène, commissaris van politie van het bureau Leidscheplein en de heer D. 

Schaafsma, hoofdinspecteur van het Bureau Lauriergracht leidden dit onderzoek. 

De beide eerstgenoemde heeren vertoefden tot hedennacht ongeveer één uur in de 

woning, waar de moord plaats had, terwijl de heer Schaafsma nog tot laat in den 

nacht het onderzoek voortzette. In een der kamers werd een door mr. Frölich tot een 

vriend gerichten brief gevonden, doch - voor zoover wij konden vernemen - bevatte 

deze brief niets aangaande de motieven van de treurige daad en tast men 

daaromtrent, nog in volslagen duister.  



Het dienstmeisje werd natuurlijk aan een verhoor onderworpen, doch kon niets 

aangaande de motieven van den moord mededeelen. De browning-revolver, 

waarmede de moord en de poging tot zelfmoord geschiedde werd door de politie in 

beslag genomen. 
 

 

Het Twentsch dagblad Tubantia komt diezelfde dag met aanvullende informatie: 
 

 

Men seint ons uit Amsterdam : 

Mr. Frölich, die hedennacht zichzelf ernstig verwondde, nadat hij op zijn moeder had 

geschoten, is hedenmorgen ook overleden. Mr. Frölich was een jong advocaat die 

eerst eenigen tijd aan een advocatenkantoor had gewerkt, doch sinds eenigen tijd 

zich gevestigd had. Hij was een zeer werkzaam man, die in verschillende comité's 

arbeid zocht. O.a. was hij tweede secretaris van de Vaderlandsche Club. Hij leefde 

eenzelvig met z'n moeder, die hij zeer vereerde. Men denkt dat mr. Frölich heeft 

gehandeld in een vlaag van verstandsverbijstering. De deelneming is algemeen. 
 

 

Het dagblad Het nieuws van den dag weet meer over de brief die Abraham achterliet: 
 

 

[…] Er werd een brief gevonden door mr. F. geschreven en geadresseerd aan een 

studievriend van hem, ook een hier ter stede gevestigd advocaat. De officier van 

justitie heeft dezen brief aan den geadresseerde ter hand gesteld. Deze maakte 

bezwaar den inhoud van het schrijven mede te deelen, zoodat het diep-tragische 

geval wel nimmer zal worden opgehelderd. De verstandhouding tusschen moeder 

en zoon liet, voor zoover kon worden nagegaan, volstrekt niets te wenschen. 

Bekenden van de familie wisten te vertellen dat mr. F. “dol op zijn moeder was.” […] 
 

 

Op 14 mei komt De courant in de laatste zin van een artikel met een opmerkelijk 

nieuwtje: 
 

 

We vernemen, dat mr. Frölich, even voordat hij op zijn moeder schoot, het 

dienstmeisje had geroepen haar bed te verplaatsen. Een oogenblik later hoorde zij 

de schoten. Toen zij den dokter ging halen, bracht mr. F. haar de trap af, naar de 

voordeur. Terwijl ’t meisje de straat opliep, ging hij weer naar boven en pleegde 

zelfmoord. Vrijdagmorgen had hij zijn testament laten maken. 
 

 

Wie de bron is van deze laatste informatie onthult het blad niet. 
 

Geen bloemen en geen rouwbeklag 

Op dinsdag 15 mei (en niet 12 mei zoals het grafboek vermeldt) worden Jantje en 

Abraham op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 544 ten grave gedragen. De 

advertentie uit het Handelsblad van 14 mei 1817 vermeldt “Geen bloemen. Geen 

rouwbeklag”. 

 Wie nu op de begraafplaats naar het graf van Jantje en Abraham zoekt, doet dat 

tevergeefs: er resteert alleen nog een nummerpaaltje. Het graf werd in 1939 geruimd. 

Jantje kocht het graf in 1891 voor haar zoontje Johannes. Vijf jaar later liet ze het 



stoffelijk overschot van haar man Jan Frölich van de Oosterbegraafplaats in Amster-

dam naar de Groenesteeg overbrengen. Na het overlijden van Jantje werd het graf tot 

1939 eigendom van haar zus Theresia.  
 

 
Grafnummerpaaltje 

 
Algemeen Handelsblad (14 mei 1917) 

 

Dit is wat de Leidsche Courant er de volgende dag over schrijft: 
 

 

Begrafenis der beide slachtoffers van het drama te Amsterdam 

Op de Algemeene Begraafplaats aan de Groenesteeg werden dezen middag om 12 

uur ter aarde besteld de slachtoffers van het zoo tragisch drama, dat zich j.l. vrijdag-

avond te Amsterdam afspeelde: mevr. de wed. Fröhlich-Olivier en haar zoon mr. A.J. 

Fröhlich. Per lijkauto gevolgd door een auto met enkele familieleden, kwamen de 

beide kisten aan op Groenesteeg aan. In enkele volgkoetsen arriveerden verdere 

vrienden van de overledenen. Onder de talrijke aanwezigen waren o.a. prof. mr. Van 

Hamel, lid van de Tweede Kamer, voorzitter van de Vaderlandsche Club te 

Amsterdam, waarvan mr. Fröhlich lid was; de heer Merens, consul-generaal van 

Servië namens het comité voor Servische krijgsgevangenen, aan welk comité mr. 

Frölich de functie van secretaris bekleedde, en verder eenige juristen uit Amsterdam. 

Eerst werd het stoffelijk overschot van de moeder, daarna dat van haar zoon in de 

grafkelder neergelaten. De aanwezigen strooiden bloemen. Ondanks het verzoek 

der familie geen bloemen te schenken dekte een achttal kransen en bloemstukken 

de lijkbaar; namens de familie dankte dr. Frölich voor de laatste eer, den overlede-

nen bewezen. Diep onder den indruk van deze tragische plechtigheid, verlieten de 

aanwezigen den dodenakker. 
 



 

De journalist ter plaatse was zelf blijkbaar ook ontdaan. Niet ‘dr. Frölich’ sprak de aan-

wezigen toe maar een bevriende Amsterdamse advocaat. 

 

Zelfmoord door moord of moord door zelfmoord? 

Wie de krantenberichten over de tragische dood van Jantje en Abraham leest blijft 

onvermijdelijk met deze brandende vraag achter: waarom doodde de zoon de moeder 

die hij vereerde? Was het een vlaag van verstandsverbijstering, zoals in verschillende 

dagbladen wordt gesuggereerd? Die verklaring lijkt minder plausibel. De achtergelaten 

brief en het mogelijk kort tevoren opgemaakte testament lijken er eerder op te wijzen 

dat er sprake was van een plan.  

 De krantenberichten zetten ons misschien op het verkeerde spoor. Ze suggereren 

dat Abraham in een opwelling zijn moeder dood schoot, vervolgens besefte wat hij had 

gedaan en toen de hand aan zichzelf sloeg. Als er sprake was van een plan kan het 

einddoel van dat plan echter ook de zelfmoord van Abraham zijn geweest. Hij wilde 

een einde aan zijn leven maken maar zijn moeder het verlies van haar enig over-

gebleven kind besparen. Hij wist namelijk maar al te goed hoe zwaar het leven van zijn 

moeder was geweest. Haar vader was gestorven toen hij nog maar zesendertig jaar 

oud was en zij twee. Jantje had haar nieuwe leven in Indië al na anderhalf jaar vaarwel 

moeten zeggen door de slechte gezondheid van haar man. Eenmaal terug in Neder-

land had ze kort achter elkaar haar echtgenoot en twee van hun jonge kinderen 

verloren. Al dat leed zal de band met haar enig overgebleven kind alleen maar hechter 

hebben gemaakt. Abraham moet, zeker toen hij volwassen was geworden en een 

geslaagd advocaat, haar steun en toeverlaat zijn geworden. Wat zou er van haar zijn 

geworden als hij er niet meer was? 

 Ook in dit meer plausibele scenario blijven er vragen. Waarom pleegde Abraham 

zelfmoord? Was hij, ondanks zijn succes als advocaat, depressief? Omdat hij bang 

was om, net als zijn vader, zelf ook jong te overlijden? Wist hij misschien zelfs dat hij 

dezelfde gezondheidsproblemen had als zijn vader? 

 

Sterke vrouwen 

Het dramatische einde van Jantje Frölich-Olivier en Abraham Frölich legt een slag-

schaduw over het verhaal van hun levens. Die schaduw verhult een deel van het 

verhaal dat bemoedigender is. Een verhaal over sterke vrouwen. Het beeld van de 

positie van vrouwen honderd geleden is niet bepaald positief. Ze waren ondergeschikt 

aan hun man en hadden de zorg voor kinderen en huishouden als voornaamste taak.  

 Vrouwen uit de arbeidersklasse moesten die taak veelal combineren met zwaar 

werk buitenshuis. Vrouwen uit de hogere klassen konden evenmin hun talenten ont-

plooien. Als ze al een vervolgopleiding mochten volgen en een baan vonden, moesten 

ze die beëindigen als ze trouwden.  

 De vrouwen uit de gezinnen van Jantje Olivier en haar man Jan Frölich lieten zien 

dat ze niet tot ‘het zwakke geslacht’ behoorden. Jans moeder beperkt zich niet tot thee 

drinken met andere dames maar wordt uiteindelijk ‘stadsvroedvrouw’ van Batavia. 

Haar dochters worden onderwijzeres. Jantjes moeder opent na het overlijden van haar 



man een winkel op de Breestraat in Leiden. Jantjes zus wordt uiteindelijk apothekeres. 

Ondanks alle opeenvolgende ellende, slaagt Jantje zelf er in het hoofd boven water te 

houden en wordt pianolerares.  
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