Uit: Een "poging tot Necrologie" door mevrouw B.M. Hupka-Barth
Vrouwe Bertha [volgens genlias Bartha] Henrica Philippina Hoola van Nooten, geboren Van Dolder, samengesteld uit
gegevens ontvangen van de heer W.H. van Marle, de heer A.H. van Marle en mej. Fredda Degent en mevr. B. Drostvan Dolder. Bertha Henrica Philippina van Dolder, werd 12 oktober 1817 vermoedelijk te Wageningen geboren [volgens
genlias in Utrecht] en stierf 12 april 1892 te Batavia (w.s. op haar landgoed "Selipie". Zij is een dochter van Ds.
[volgens genlias Johannes Wilhelmus] van Dolder, en (volgens de meeste familieleden) van zijn 2de vrouw, mejuffrouw
[volgens genlias Philippina Maria]] Batenburg. Uit zijn 1e huwelijk met mej. [volgens genlias Alida] de Vries schijnt
alleen één zoon: Jacob (door sommigen Jacques) genoemd) geboren te zijn. [volgens genlias kan dit Vincent Jacob
zijn, geboren in Maartensdijk en op 6-6-1839 gehuwd met Albertine Charlotte Stulen uit Rotterdam. Zij scheiden in
1860 te Amsterdam]. Uit het 2e huwelijk zijn dan geboren: 1) Bertha, 2) een zoon (naam onbekend), 3) Betsy (de
geliefde oud-tante van mijn moeder naar wie ik vernoemd ben), 4) Henriette en 5) Jan. Bertha H.Ph. huwde op 11 juli
1838 te Wageningen met Mr. Dirk Hoola van Nooten (geboren 3 mei 1811 in Demerary Brits Guinea), gestorven 13
september 1847 in Demerary). De huwelijkspartij in Hotel Beekhuizen, Velp. Hij was rechter in West Indië, Paramaribo.
Hij schijnt Nederlander te zijn geweest, ofschoon sommige menen dat hij Brit, Schot of Amerikaan was. Hij kwam
echter in 1838 nr. Nederland om een Holl. vrouw te zoeken. Aantekening neen, hij was Engelsman maar ook
Nederlander, 1837, zie brief 17 jan '84.
Men is van mening dat Mr. Dirk Hoola van Nooten het laatst een professoraat bekleedde in New Orleans. [hierbij
worden 3 vraagtekens geplaatst]. Hij overlijdt in Paramaribo aan de gele koorts. Zijn weduwe bleef met de 5 kinderen,
zonder middelen, achter. Om in haar levensonderhoudte voorzien gaf zij te Batavia les aan jonge meisjes. Op voorstel
van haar halfbroer Jacob van Dolder, administrateur en pachter/eigenaar van een suikerplantage op Java, vertrok
mevr. Hoola van Nooten daarheen, na haar 2 zoons in Aberdeen (Schotland men zegt bij familie) op kostschool te
hebben gedaan en de 2 oudste meisjes bij de dames Batenburg te Wageningen. Aan welke school haar zusters
Henriëtta en Betsy verbonden waren. Een groot huis waar de meisjes intern werden opgenomen (zie In Memoriam voor
Betsy van Dolder, geschreven door Betsy de Mol van Otterloo). Met haar jongste dochter Henriëtta arriveerde mevrouw
Hoola van Nooten in maart 1856 op Java. Eerst te Buitenzorg en toen in Batavia heeft zij een meisjeskostschool gehad.
Verder schilderde zij en bekleedde te Batavia een vrij vooraanstaande plaats in de Engelse society, naar men zegt.
Waar en van wie zij schilderles heeft genoten is onbekend. Haar werk "Fleurs, Fruits, Feuillages choisis de l'ile de Java"
werd te Buitenzorg geschilderd onder de G.G. Jacob. In de Plantentuin werd ten haren behoeve een glazen koepel
gebouwd. Dit botanische werk werd in 1863 in Brussel uitgegeven, w.s. omdat men toentertijd daar het verst was in
reproductietechnieken. Het origineel, opgedragen aan Koningin Sophie, moet in Den Haag in het Kon. Archief berusten
met de oorkonde waarin mevr. Hoolan van Nooten met fl. 1.000,-- wrd gehonoreerd. Tevens moet de Hr. Jan van
Dolder een originele plaat in zijn bezit hebben gehad, dat door de witte mieren zeer beschadigd werd. Op het landgoed
Selipie waar zij met haar zoon Alfons heeft gewoond, heeft mevr. Hoola van Nooten ook veel geschilderd en tekenles
gegeven. Belangrijk zou zijn te onderzoeken waar haar schilderijen gebleven zijn. Zij publiceerde wel in het Christelijk
tijdschrift "Magdalena" o.a. een verhaal naar aanleiding van de dood van haar dochter Bertha in juli 1874, na de
geboorte van haar 8ste kind Anna Elize. Deze heeft zij bij zich in huis genomen op haar landgoed Selipie tot haar 9e
jaar. Voor zover mij bekend bestaat er geen literatuur over mw. Hoola van Nooten's werk. Als bijzonderheden wordt
verteld van de miljoenen erfenis haar door een Brits Indiër nagelaten en van een diamanten bracelet haar door de
Grootvorst van Rusland tijdens een bezoek aan de Oost geschonken. N.B. zie brief 10 jan. 1886: over de
miljoenenzaak die zij nooit heeft gekregen ondanks navorsingen van haar broer. Haar geschilderd portret is in het bezit
van mw. B.M. Hupka-Barth, dat van Mr. Dirk Hoola van Nooten (het pendant) in het bezit van de Australische familie
Hoola van Nooten.
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