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Zab Huber-Schneider

Ferry en zijn ouders op Sumatra.

De jeugdjaren van F.C.A. Huber

U
it het babyboek ‘Eerste levensjaren’ het volgende ci-
taat: "Donderdag 26 oktober 1916 werd Ferry geboren.
Hij heeft twee opvallende eigenschappen: ‘hij lijkt pre-
cies op Ab, en hij heeft heel lang haar. Van zijn geboor-

te af is 't kleine ventje verkouden, hij hoest en niest als een
groot mens.” Het is geschreven door Anna Keuchenius, de
jonge moeder (zie Nederland’s Patriciaat 1993 blz. 330, XIc).

De gevoeligheid van de lucht-
wegen heeft Ferry zijn hele
leven gehouden, Astma het
bekende kuchje...
Ferry's vader Albert Lodewijk,
was arts op een tabaks-
onderneming in Bekioen
(Sumatra). Later vestigde
hij zich in Medan. 
Ferry kreeg een broer
Ulrich Jan (Urian) en een
zusje Jantje Anneke (An-
kie), op wie hij altijd erg
gesteld is geweest. 
Tot zijn vijfde levensjaar
heeft Ferry in Nederlands
Indië gewoond. Hij sprak
Maleis met de baboe en
Nederlands door elkaar.
In Nederland werd hij op
de kleuterschool niet he-
lemaal normaal gevon-
den door de juf, tot grote
verontwaardiging van
‘Mammie’.
Vader wilde zich speciali-

seren als huidarts en vertrok
met Mammie en de baby Ankie
naar Berlijn voor zijn speciali-
satie. Ferry en Ulrich bleven bij
Oma Jonker, de moeder van
Mammie. Ferry had aan die tijd
hele goede herinneringen.
Na zijn specialisatie vestigde
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   Ferry in Medan in sado met paardentractie.

vader zich als huisarts en huid-
arts in Zwolle. Het was een
drukke praktijk in het woonhuis
en de grote tuin was een
speelplaats voor de kinderen
en hun schoolmakkers.
Het huwelijk van Ferry's ou-
ders strandde toen hij ± 11 jaar
oud was. Vader ging terug
naar Medan, waar hij in een
groepspraktijk werkte. Hij bleef
contact houden met Mammie
over de opvoeding van de kin-
deren hij schreef hen regelma-
tig en Ferry schreef ook trouw.
De correspondentie is bewaard
gebleven.
In 1930 hertrouwde Mammie
met A.W. de Koningh, ‘King’
voor de kinderen en van be-

roep Officier bij de Marechaus-
see in Assen. Het gezin woon-
de in Rolde.
Ferry wierp zich in het dorpsle-
ven, hij kende iedereen, wist
alle roddels. Hij publiceerde het
‘dorpsnieuws’ in een krantje
dat hij verkocht of distribueerde.
Grappig hoe Ferry dezelfde stijl
had als burgemeester. Interes-
se voor alle activiteiten, initia-
tieven op vele terreinen, cultu-
reel, maatschappelijk en be-
reikbaarheid voor iedereen. De
bestuurder pur-sang en op dat
gebied had hij veel van King
geleerd, zei hij.
De volgende standplaats van
King was Den Bosch. Het ge-
zin, toen drie dochters rijker
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Helemaal links schiet Ferry als een ko-
meet uit de ‘startblokken’. R.K. Foto-
Persbureau Het Zuiden.

(Miep, Ans, Guusje) vestigde
zich in Vught. Ferry ging in
Den Bosch naar het gymnasi-
um en enkele klasgenoten
werden zijn vrienden voor het
leven. Ferry en Urian deden
veel aan sport, tennis, hockey,
atletiek en in de zomer fietsen
en kamperen in België.

In 1936 haalde hij het eind-
examen van het gymnasium
en als beloning nodigde vader
Ferry uit voor een verblijf in
Medan en voor een tocht over
het eiland Sumatra met auto
en chauffeur. 
Ferry vertelde dat hij toen de
Indische geuren en geluiden

weer herkende. De verdere
opleiding van Ferry werd be-
sproken. 

Ferry vertelde: “Ik dacht eerst
aan een studie medicijnen, zo-
als mijn vader, grootvader en

   Ferry en Ankie gaan naar een lustrum-    
    viering.
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  In de Blauwe Hen, Oudegracht 235 te     
   Utrecht bij familie Van der Grift op  
   kamers: 1e verdieping achter geweest    
   1938

Mams met Ansje, Miepje en Guusje de
Koningh, mei 1937 in Vught

overgrootvader”, maar “ik be-
zat weinig studiezin en hield
mijzelf liever bezig met sport.”
“Vader raadde mij aan eerst
maar Nederlands Recht te stu-
deren en dan kon je nog alle
kanten uit. Het werd de Univer-
siteit van Utrecht.”

Vader vertelde ook iets over de
familie Huber. Hij bezat een
blauw boekje van het Neder-
land’s Patriciaat uit 1912. De
meest geslaagde  leden van de
familie werden summier ver-
meld.

"De belangstelling voor de ge-
nealogie was toen bij mij ge-
wekt. Mijn vader gaf mij de na-
men en adressen mee van de
niet vermelde nog levende fa-
milieleden in ons land. Ik heb
ze per fiets opgezocht. Bij stuk-
jes en beetjes kwam ik er ach-
ter wie tot onze Familie Huber
behoorde", aldus Ferry.
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