Geschiedenis
van de familie Adam
Luciens onderzoek

Lucien is rond 1970 met zijn onderzoek begonnen. Een directe aanleiding daarvoor noemt hij niet, maar in die
tijd was hij met John nog de enige overlevende van de zeven zonen. Uit zijn aantekeningen blijkt ook dat hij als
jongste kind, minder van de familieverhoudingen wist en dat zal ook een reden zijn geweest. Af en toe
verzucht hij dat hij eigenlijk te laat met de genealogie begonnen is en dat hij eerder dingen aan zijn oudere
broers en zus had moeten vragen. Bovendien blijkt hij een ‘gevoelige’ herinnering te hebben, met een grote
affiniteit met plaatsen (bijv. het “onvergetelijke” huis Plantsoen 3 in Amersfoort) en een affectie voor mensen
die hij ontmoet heeft, zoals “Granny”, die hem de eerste 10 jaar heeft opgevoed, de leraar Prins (“mijn
geestelijke vader”) bij wie hij deels in de kost was en zijn nichtje Suze Janssen, die hem in 1900 in hotel
Bellevue in Arnhem vertroetelde. Het is duidelijk dat hij in deze eindfase van zijn leven naar het verleden en
zijn jeugd keek en zeer waarschijnlijk voordat het te laat was over een aantal zaken duidelijkheid wilde
hebben en die vastleggen. Het is zeker ook mogelijk, dat de drijfveer om zijn afkomst te legitimeren en minder
gemengd te maken een rol speelde.1 Misschien was de belangrijkste reden wel zijn emotionele band met zijn
moeder, die hij nooit gekend heeft. In 1962 schrijft hij aan zijn nichtje Dies (J.B. Helb-Adam H2): “Ik wil je een
bekentenis doen: Ik geloof dat zij voortdurend bij mij is”.

Lucien was geen ‘archiefpluizer’; hij
heeft zelf geen
onderzoek op studiezalen verricht,
wel wist hij mensen te
vinden, die die voor hem onderzoek
deden en daar deels
ook behoorlijk succesvol in waren.
Bij het Centraal Bureau
voor Genealogie waren dat de
directeur Wijnandts van
Resandt en de medewerker C.W.
Delforterie. In
Suriname deden een achterneef Ren
Spoelstra (een
famillielid van de gewezen echtgenoot van zijn
“lievelingsnicht” Helen van Dolder,
zelf dochter van zijn
halfbroer Albert Redlod van Dolder)
en een mevrouw
Zeman-Boegafoe ter plaatse onderzoek. Hij schreef
brieven naar officiële instanties en verkreeg van hen inlichtingen. Ook onderhield hij briefwis-selingen met
familieleden die ‘gevonden’ waren, bezocht hen of zij kwamen bij hem op bezoek. Van die uitwisselingen
genoot hij heel erg. Samen met Jet bezocht hij plekken in Nederland, zoals het Huis De Beele in Voorst (waar
Vincent Jacob van Dolder met Helena Cruickshank gewoond zou hebben) en het huis van Helena Cruickshank in
Amsterdam. Van alles wat opgespoord, werd maakte hij aantekeningen, merendeels op grote gelinieerde
foliobladen, die hij, zoals in zijn ambtelijke tijd, voor de helft beschreef, zodat de linkerhelft beschikbaar was
voor correcties en aanvullingen. De aantekeningen worden af en toe doorspekt met heel aardige persoonlijke
herinneringen en typeringen van mensen. Deels heeft hij deze foliovellen ook overgetypt. Later is hij ook met
biografische aantekeningen begonnen. Bewaard is alleen een deel II, dat met zijn vertrek naar Holland in 1901
begint en afbreekt na de overkomst van zijn vader in 1902 en de ontmoeting met zijn andere broers. Of er een
deel I is geweest, is niet meer te achterhalen. Het is aan hem te danken dat er nog brieven van zijn vader en
moeder bewaard zijn gebleven. Vrijwel zeker zijn die brieven van Laurie (H2) en Jacques (IIIa) afkomstig aan
wie ze gericht waren; deze oudste zus en broer zijn beiden in 1953 gestorven.

Het onderzoek in Suriname en dat in het Centraal Bureau voor Genealogie kwam heel dicht bij de bron. Ren
Spoelstra vond de Cruickshanks van de plantage Paradise en mevrouw Zeman vond de geboorte van Hellen
Cruickshank. De heer Delforterie ontdekte de buitenechtelijke geboorte van Albert Redlod onder de naam
Launij en van Jacques Redlod onder de naam Goodwill. Vooral de betekenis van die laatste achternaam kon
Lucien niet bevroeden, want hij beschikte niet over de mogelijkheden om onderzoek te doen naar de vrijlating
van slaven. Delforterie heeft helaas niet in de Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië het daar wel
vermelde huwelijk Van Dolder-Cruickshank gevonden. Het eerste huwelijk van Van Dolder en zijn echtscheiding
in 1860 waren Lucien bekend, hij wist dust dat zijn grootmoeder een buitenechtelijke relatie had, maar dat
woord wordt niet door hem gebruikt. Ook het huwelijk van zijn ouders heeft hij niet kunnen vinden, maar dat
was ook bijna onmogelijk, want hij kon niet weten dat het in Rotterdam voltrokken was.
Het is opmerkelijk dat Lucien het slechts eénmaal in zijn aantekeningen heeft over een slavin, maar een
mogelijke buitenechtelijke relatie tussen Helena en Lucien Adam. noemt hij niet. Zelfs de door Delforterie
aangedragen suggestie dat Jacques Redlod een kind zou kunnen zijn uit een relatie van Van Dolder met een
inlandse vrouw wordt door hem resoluut afgewezen; “dat geloof ik niet”.
Al met al is Lucien met zijn onderzoek ver gekomen, ondanks de toen beperkte mogelijkheden, vooral de nog
vele niet openbare registers en het ontbreken van online raadpleging van gedigitaliseerde bronnen. Het ware
hem gegund dat hij kennis had kunnen nemen van de huidige resultaten.

