Geschiedenis
van de familie Adam
Zonder geluk vaart
geen Adam wel

Zonder geluk vaart geen Adam wel
Helena Cruickshank heeft in de koloniale en rasbewuste Westerse samenleving rond 1860 het grote geluk
gehad dat Vincent Jacob van Dolder zich aan haar wilde binden. Haar bestaan en dat van haar kind,
Lawrence, waren daardoor verzekerd. Lawrence had het geluk dat Van Dolder zijn stiefvaderschap serieus
nam en voor hem in Nederland en Duitsland een goede opleiding betaalde. Van Dolder kwam uit een
academisch milieu en had zelf ook enige tijd gestudeerd; voor hem was een goede opleiding en eventueel
studie een vanzelfsprekende zaak en hij heeft daarin ook voor zijn drie zonen voorzien. Daarnaast had Van
Dolder zich een naam in de ondernemings- en suikerwereld in Indië verworven, door het gewonnen geschil
met het gouvernement over de suikerfabrieken Tjomal en Bandjardawa, door het rapport over Poerwodadie,
door zijn deelname aan het actiecomité voor een haven in Semarang en door zijn geluk in zaken, de verkoop
van Wonopringgo maakte hem in een klap gefortuneerd.
Dankzij de ontmoeting met Van Dolder verschoof het sociaal-culturele milieu van de onderworpenheid van
voormalige Zuidamerikaanse plantageslaven naar op de toekomst gericht vrij Europees ondernemersschap.
Vooral Lawrence heeft daarvan geprofiteerd. Lawrence had ook het geluk, dat hij in Indië als Europeaan gold
en hij kon dat met zijn opvoeding, opleiding en instelling waar maken. Hij was bereid om aan te pakken en
daarbij de kennis die hij verworven had te gebruiken om zijn bestaan en dat van zijn gezin te verbeteren.
Door zijn prestaties verwierf Lawrence zich het respect en de vriendschap van zijn vakgenoten en dat gaf
hem een onmiskenbare plaats in die planterswereld. Zijn huwelijk met de Nederlands-Duitse Bernardine
Frohnhäuser betekende een verdere Europeanisering van hem en zijn nageslacht. Zij had geen tropische
achtergrond en haar opvoeding van hun kinderen zal vooral Europees geweest zijn.

Lawrence heeft het voorbeeld van zijn stiefvader goed nagevolgd. Bernardine liet haar halfzwager eind
1879 weten dat Law een betere baan als administrateur wilde. Daarin is hij tenslotte, mede door zijn
technische vernuft in geslaagd. Zijn kinderen gingen allemaal naar Holland voor hun opvoeding, maar
vooral ook voor hun opleiding. Ze mochten geen “desakinderen” worden en ze moesten een zo goed
en hoog mogelijke opleiding volgen. Lawrence leende zelfs geld bij bevriende mede-administrateurs
om de kosten van de langdurige studie van Jacques te betalen. Drie van de zeven zonen voltooiden
niet alleen een academische studie, maar promoveerden ook nog in hun vakgebied. Ze hadden
alledrie bovendien een glansrijke carrière, die hen de nodige status verschafte. Van de andere vier
waren Henri Vincent, Helen Redlod en Herman niet alleen succesvol in hun ondernemingswerk, maar
wisten ook nog met vindingen extra geld te verdienen. Helen Redlod werd directeur en kan voor de
Tweede Wereldoorlog als vermogend beschouwd worden. Alleen Bert (Albert Redford) was niet zo
succesvol; hij leek eerst in de voetsporen van zijn vader te treden, maar dan verdween hij uit beeld om
in 1935 op Sindangwangi te sterven. Voor Henri Vincent was de druk tenslotte te hoog, hij maakte in
1922 een eind aan zijn leven. De academische zonen trouwden met Europese vrouwen en dat gold
ook voor Henri Vincent en Bert. Herman trouwde niet en Helen Redlod trouwde met een Indische
halfbloed, maar wel van adel en met een uitstekende Europese opvoeding en bovendien ook nog de
dochter van zijn grote vriend. Ook zijn enige dochter Laury trouwde met een jonkheer. Na één
generatie was een beduidende statusverhoging gerealiseerd, van zoon van een slavenmeisje tot
gouverneur van Yogyakarta.

De tweede generatie trad vrijwel volledig in de voetsporen van hun grootvader. Ook de kleinkinderen
van Lawrence gingen voor hun opvoeding, opleiding en studie naar Europa, nu vaak met hun moeder.
De meeste kleinzonen en de oudste kleindochter volgden een academische studie en gingen voor het
grootste deel weer in Indië werken. De huwelijken van de kleinkinderen weken enigszins af van het
stramien, maar inmiddels is deze generatie al zodanig Europees, dat dit minder belangrijk werd.
Alleen de kinderen van Helen Redlod trouwden alledrie met een volledig Nederlandse partner. Met het
vertrek uit Indonesië en het verder opgroeien of geboren worden van de vierde en vijfde generatie in
Nederland wordt het emancipatieproces voltooid. De Adams zijn inmiddels gewone Nederlanders, met
ergens nog wel wat exotische trekjes of tintjes, maar zoveel Nederlanders hebben dat tegenwoordig

