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Het vroegste bewijsstuk is de huwelijksakte 
uit 1877 van Lawrence (II) en Josephine 
Bernardine Frohnhäuser ( IIv1). Zij trouwden 
‘met de handschoen’ in Rotterdam. Voor de 
huwelijksvoltrekking kon geen geboorte-
akte van Lawrence  en geen overlijdensakte 
van zijn vader overlegd worden. In plaats 
daarvan werd een akte van bekendheid 
overlegd. In de huwelijksakte wordt de 
naam van zijn vader als Lucien (I) opgegeven 
en meer is over hem niet bekend. Dat 
betekent dat alle informatie over de 
geboorte van Lawrence en over zijn vader 
van zijn moeder Helena Cruickshank (B) 
afkomstig is.  
In de familie-overleveringen werd over de 
ouders van Lawrence altijd verteld dat zijn 
vader een Schot was, kort na zijn geboorte 
overleed en dat zijn moeder met Vincent 
Jacob van Dolder was hertrouwd.   



Uit de Surinaamse manumissies (Nationaal Archief) 
blijkt dat in 1840 uit de boedel Cruickshank ten 
name van de plantage Paradise in Nickerie de 
slavin Laurence of Laurencina Goodwill (A) en haar 
dochter Hellen of Helene zijn vrijgelaten. Hellen 
kan door een mannelijke Cruickshank bij haar 
moeder verwekt zijn en waarschijnlijk heeft zij 
later (weer) de naam van haar biologische vader 
aangenomen. 
Laurence ging  met haar dochter als bediende van 
Dirk Hoola van Nooten en zijn familie mee naar 
Demerary. Dirk Hoola van Nooten was getrouwd 
met een halfzuster van Vincent Jacob van Dolder, 
Berthe, en was enige tijd vervangend rechter in 
Paramaribo. Het paar reisde nogal eens heen en 
weer naar en van Demerary. In 1845 blijkt hij 
definitief uit Suriname en Demerary verdwenen te 
zijn. In 1846 stichtte het echtpaar Van Nooten een 
school voor jongedames in New Orleans, 
verbonden aan de Protestant Episcopal Church 
aldaar. Begin 1854 verplaatste Berthe het instituut 
naar Galveston. Daar kan Helena Lucien Adam 
ontmoet hebben. Het is vrijwel zeker dat Vincent 
Jacob van Dolder haar in Amerika ontmoet heeft.  
Volgens eigen zeggen heeft hij in Lousiana 
gewerkt,  zeer waarschijnlijk tussen 1849 en 1852.  
De ontmoeting van Van Dolder met Helena 
Cruickshank is daarmee ontrafeld 



Een belangrijk aanvullend bewijs voor de 
Goodwill/Cruickshank identiteit is de ge-
boorte op 17 mei  1861 in Semarang (de 
woonplaats van Vincent Jacob en Helena) 
van Jacques Redlod Goodwill. Er woonde 
geen Goodwill in Semarang, deze naam 
komt daar opeens uit de lucht vallen en 
wijst met de keernaam Redlod (Dolder 
omgekeerd) op het paar Van Dolder en 
Cruickshank. In 1867 vermeldt De Loco-
motief,  Semarangsch handels- en nieuws-
blad de geboorte van een zoon van de 
vrouw H. Goodwill; ongetwijfeld betreft 
dit Henri Vincent. Later blijken deze 
Jacques Redlod en Henri Vincent bovendien 
als Van Dolder bij Helena Cruickshank in 
Zutphen te wonen. 
 



Niet onbegrijpelijk in de toenmalige 
verhoudingen werd in de familie nauwelijks 
geprobeerd meer over Lucien Adam te weten te 
komen. Een buitenechtelijk kind was destijds 
toch een schande.  Vrijwel zeker zal altijd 
onbekend blijven of Lucien Adam werkelijk 
bestaan heeft en of hij inderdaad een Schot 
was (misschien verwees Helena Cruickshank 
naar haar biologische vader James of Robert 
Cruickshank). Hoewel Lawrence in 1868 onder 
de naam L. van Dolder naar Holland reisde, zegt 
dat niets over een mogelijk vaderschap van 
Vincent Jacob. Gezien het gebrek aan bewijs 
over zijn afkomst, kan het gewoon een 
praktische oplossing zijn geweest. Het is ook 
mogelijk dat Lawrence na de dood in schande 
van Vincent Jacob koos voor een andere achter-
naam. Gezien de verandering van achternaam 
door Helena Goodwill, was dat destijds 
nauwelijks een probleem. 
 
De stamlijn van de Adams begint niet bij 
Lucien, maar bij de vrijgelaten slavin Laurence 
Goodwill  van de plantage Paradise, maar 
uiteraard paste dat niet in de patriarchale en 
rasbewuste Westerse en koloniale samenleving 
in de negentiende eeuw.  
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