Lawrence
1854 -1935

II

Lau(w)rence

â
14(15)-11-1854 te Galveston, Texas, USA;
x 1) 10-09-1877 met de handschoen te Rotterdam met Josephine Bernardine Frohnhäuser IIv1 (â
15-04-1848 te Arnhem; 23-07-1891 te Panarukan)
x 2) 05-04-1903 te Panarukan met Helen Crawford Wilson IIv2 (â
26-07-1862 te Edinburgh; 2610-1927 te Surabaya) , dochter van James Guthrie Wilson en Jane Ross)
08-07-1924 in Malang bij wet tot Nederlander genaturaliseerd1

05-11-1935 te Sidoarjo (sf Toelangan)
In een brief aan zijn schoonzoon Snouck Hurgronje ondertekent hij met Laurence; gemakshalve wordt
verder Lawrence aangehouden.
Een uitgebreide biografie van Lawrence is t.g.v. zijn 80 e verjaardag in het Soerabaiasch Handelsblad
verschenen en is de voornaamste bron voor de kennis van zijn leven. Niettemin moet deze bron met
grote voorzichtigheid gehanteeerd worden, omdat de informatie alleen van Lawrence zelf afkomstig is
en er verschillende aperte onjuistheden instaan. Lawrence kwam samen met zijn moeder en
waarschijnlijk Berthe Hoola van Nooten, de halfzuster van Vincent Jacob van Dolder eerst naar Batavia
[mogelijk via Holland] en later met Van Dolder naar Tegal en Semarang. Van Dolder, zijn stiefvader,
zal voor zijn opleiding gezorgd hebben, vanaf zijn ruim 13e jaar op de kostschool van B. J. Von
Pritzelwitz van der Horst in Apeldoorn (het Instituut Kinsbergen) en de H.B.S. in Deventer. Vervolgens
ging hij naar Hannover voor een technische opleiding en praktijk in Essen bij de Union Werke.

In Arnhem , zeer waarschijnlijk in Hotel Bellevue, leerde hij hij zijn toekomstige vrouw Josephine
Bernardine Frohnhäuser kennen. Josephine Bernardine Frohnhäuser was de dochter van Carl Joseph
Frohnhäuser, eigenaar van Hotel Bellevue in Arnhem. Haar vader schonk in 1865 t.g.v. de herdenking
van de slag bij Waterloo een standbeeld van Koning Willem II, dat nu voor Bronbeek staat. Volgens de
nonnen van haar kostschool in Arnhem was zij zo levenslustig “dat eerder de klokken van onze kerk
uit zich zelf zullen luiden, dan dat Bernardine Frohnhäuser een non zal worden”.2 Lucien stelt dat zijn
moeder, “te oordelen naar haar beeltenis en naar de getuigenis van anderen beeldschoon geweest
moet zijn”. [Later, in 1900, kreeg Lucien te horen dat zijn vader erg jaloers was, als hij maar sigarenrook rook, nam
hij al aan dat een man haar het hof had gemaakt]. Blijkbaar ging zij mee met Lawrence naar Duitsland en
hij verwekte daar twee kinderen bij haar. Volgens de aantekeningen van Lucien verbleef Bernardine
met haar twee voorhuwelijkse kinderen bij de advocaat Becker en zijn zus Helena in Mülheim. In
1876 keerde Lawrence terug naar Indië en regelde een huwelijk met de handschoen in Rotterdam
met de moeder van zijn kinderen, die bij het huwelijk erkend werden.Zijn vriend Adriaan de
Stoppelaar fungeerde als gevolmachtigde.
Zijn eerste baan was machinist bij de suikerfabriek Yossowilangoen (Jasawalangoen) of Kali Teloe in
de afdeling Bangil, district Gempeng van de residentie Pasuruan; ook de RANI3 vermeldt hem voor het
eerst in 1878 woonachtig in Bangil. Vervolgens ging hij naar de suikerfabrieken Kraton en Soekoredjo,
ook in Bangil en daarna naar Bagoe in de afdeling en het district Kraksaan in de residentie
Probolinggo, waarschijnlijk van 1880 af, want zijn derde zoon wordt daar geboren. Uit een brief van
zijn vrouw blijkt, dat hij graag van baan zou willen veranderen, maar dat iedereen in die moeilijke

tijden bleef zitten waar hij zat. Inmiddels zou hij al naam hebben gemaakt als een goede technicus door de
verbeteringen die hij had gerealiseerd. In 1883 ging hij werken op de suikerfabriek Tandjoengsarie of
Pokaan in het district Kapongan van de afdeling Panarukan van de residentie Besuki. Lawrence werd in dat
jaar administrateur van Tandjoengsarie.In 1886 vermeldt de RANI hem als administrateur van de
suikerfabriek Pandji(e). Beide fabrieken waren eerst eigendom van Fraser, Eaton & Co. en later van de N.V.
Cultuurmaatschappij Pandji-Tandjoengsari. Later, in 1905 werd Tandjoengsarie opgeheven en gecombineerd
met Pandji, waar hij tot zijn pensioen in 1913 als administrateur bleef. Een krantenartikel uit 1910 roemt
een winst van fl. 500.000,-- (huidige koopkracht ruim 4 miljoen euro) voor de suikerfabriek Pandji.
In Pokaan worden zijn drie laatste kinderen geboren en op Pandji sterft zijn eerste vrouw in 1891. [ Volgens
Cobi (IVhv) was zij streng katholiek en wilde niet aan voorbehoeding doen. Zij stierf volgens Lucien (IIIg) door
kanker in de baarmoeder4 en was een soort oermoeder die zeer geliefd was bij haar kinderen, vandaar de vele
namen Bernard(ine)]. In een brief aan haar half-zwager Bert (Albertus Redlod van Dolder) verzuchtte
Bernardine dat ze het geen leven vind in Indié, altijd die hitte en nare buikziekten. Zijn tweede en achtste
zoon, Jules en Adriaan, waren beiden binnen een jaar aan difterie gestorven. Lawrence zelf leed in 1879
hevig aan dysenterie. De laatste dagen van Bernardine zijn in de brieven van Lawrence en mevrouw De
Stoppelaar (tante Betsy) beschreven.
In 1892 gaat Lawrence met 3 kinderen op reis naar Holland. Ongetwijfeld heeft hij toen Bert en Henri in
Leiden afgeleverd. In 1893 keert hij met Laurie weer terug. In 1902 gaat hij weer naar Holland om daar
samen te komen met alle zonen. Er zou toen in Amersfoort een foto zijn gemaakt, maar het cliché is later
verbrand.5

In 1903 hertrouw de Lawrence met Helen Crawford Wilson (IIv2), een in Edinburgh geboren dochter
van Schotse maar in Indië gehuwde ouders.
Uit de vermeldingen in de RANI na 1883 is zijn toenemende betekenis in de samenleving te volgen
door bestuursfuncties in producentenverenigingen en bij beheersmaatschappijen, alsmede bij de
Panaroekansche Afdeelingsbank. In 1910 wordt hij door het gouvernement tot lid van de gewestelijke
raad van Besuki benoemd.
Na zijn pensionering verbleef hij tussen 1913 en 1919 met zijn vrouw op verschillende adressen in
Den H aag om tenslotte w eer naar Indie terug te keren en tot zijn dood in 1935 eerst in Madiun, dan in
Malang en vervolgens in Sidoarjo op de suikerfabriek Toelangan bij zijn zoon H elen Redlod (IIIe) te
wonen. Daar werd zijn 80 e verjaardag in 1934 nog groots gev ierd
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

http://w ww.shgv .nl/naturalisaties.htm
Lucien Adam (IIIg) citeert zijn broe r Jacques (IIIa) in
ee n br ie f dd. 22 -0 2-19 92 aan zijn nicht Dies (H2)
Regee rings Almanak v oo r Ne derland sch-In dië
Dit wordt niet beve stigd in de fragm ent-brief van Lawrence
aan Laury en Jacques; de dok ter vero nd erste lde e en v ersl ijting
van de inwendige organen.
In februari 1901 k eerde Henr i Vincent echter terug naar Ind ië.

De relatie van Lawrence met Adrianus de Stoppelaar
In 1877 komt in de familiegeschiedenis de naam Adrianus de Stoppelaar het eerst voor als hij als
gevolmachtigde van Lawrence optreedt bij diens huwelijk met de handschoen in Rotterdam met Dies.
Hij woont dan in Oegstgeest en is 3 jaar ouder dan Lawrence. Hoe zij elkaar ontmoet hebben, is niet
bekend. Een reële mogelijkheid is , dat zij elkaar van de Rijks HBS in Deventer kennen. De vader van
Adrianus woonde in Heerde en zijn broer Frans was leraar aan die school.
Adrianus vertrekt in 1878 naar Indië en is eerst enkele jaren magazijnmeester bij het Gouvernement
in Semarang. Daarna pacht hij Soemer Telogo in Dampit. Later, is Lawrence bestuurder, repectievelijk
commissaris van de Maatschappij tot exploitatie van het land Soember Telogo, waar Adrianus de
administrateur is en ook feitelijk sinds 1883 woont. Ook voor de exploitatie van een stuk woeste
grond voor de koffiecultuur Pakoedo in Besuki waren Adrianus en Lawrence met twee anderen
aandeelhouders en commissarissen.
Bij het overlijden van Dies komt de vrouw van Adrianus, Elizabeth van Toorenenberger, haar verzorgen
en verplegen. Zij vangt Lawrence in eerste instantie op en schrijft uitvoerig aan Laurie en Jacques over
hun moeders overlijden. Lawrence kondigt in 1892 in de krant aan dat hij enige tijd Java verlaat en
wijst Adrianus als zijn generale gevolmachtigde aan.
Laurie en Jacques verblijven in Leiden bij de oudste broer van Adrianus, Frans de Stoppelaar, die daar
sinds 1872 directeur van de uitgeverij E.J. Brill is. John, Helen, Herman en Lucien gaan in de kost in
Amersfoort bij een ongehuwde zus van Adrianus, Alida Berendina, Tante Dé. John verblijft korte tijd in

Leiden bij een andere broer van Adrianus, Jacobus Andreas Lodewijk de Stoppelaar. Elizabeth.
Adrianus’ vrouw, woonde toen ook in Amersfoort, ongetwijfeld voor de opleiding van hun twee zoons.
[Zijn oudste zoon Adriaan is tussen 1935 en 1936 administrateur van Sindangwangi geweest, als opvolger van Bert.
Helen Redlod was ook directeur van deze Cultuurmaatschappij, een zusterbedrijf van Kremboong & Toelangan.]

Het is duidelijk dat Lawrence groot vertrouwen stelde in Adrianus de Stoppelaar, zowel financieel als
emotioneel. Vele van zijn kinderen hebben een “De Stoppelaar-opvoeding” gehad. Naar goede
Indische gewoonte werden deze nauwe vrienden dan ook oom Adriaan en tante Betsy genoemd.

Het koffieland Soember Telogo bij Jampit

Reis naar Holland 1868

Lawrence en Albert Redlod van Dolder komen in 1868
in Holland aan. Lawrence is 13 jaar en Albert 10 jaar oud

Verblijf op het Instituut Kinsbergen
in Apeldoorn

Mühlheim a/d Ruhr 1850-1880

De Rijks H.B.S. in Deventer
en directeur L.A.J. Burgersdijk

Josephine Bernardine Frohnhäuser (Dies)
ca. 1875

1877

Aankomst in Indië 1876

Het ss Friesland is in 1877 voor de NW-kust van Spanje vergaan
Lawrence heeft geluk gehad)

Huwelijk 'met de handschoen' 1877

Huwelijksakte 1877

Waar werkte Lawrence?

SF Bagoe de vierde baan van Lawrence

SF Pandji

(foto's 1880-1890 KITLV)

De oude vrienden
sf Tandjoengsari en sf Pandji (Lawrence)
sf Assembagoes (Trip) en sf Pradjekan (Snouck)

Vijf en twee van de zeven zonen

Overlijden Dies 1891

Uit de brief aan Laurie en Jacques

Tekst overlijdensadvertentie

Vermelding in RANI

Lawrence gaat in 1892 naar Holland

Actief in de koffiecultuur

1906 | Sidoarjo | SF Pandji, administrateurswoning, voorgalerij | ca. 1906 |
familiebezoek | (zie voor afgebeelde personen onder)

1 Lawrence - 2 Henri Vincent - 3 Zus Snouck - 4 Helen C Wilson - 5 Jan Kees Snouck - 6
mgl. Betsy de Stoppelaar - 7 Laurie - 8 mgl. Adrianus de Stoppelaar - 9 Snouck - 10 Albert
Snouck - 11 Oppas kinderen Snouck

Functies en activiteiten

Tweede Huwelijk

Lucien, Jet, Helen C, Lawrence

Lawrence op ws Kremboong,
met vlnr: Helen Redlod, Benny (op schoot),
Nico, Lawrence, Janneke, Herman en Corrie

Lawrence is tussen 1913 en 1919 in Holland

Naturalisatie 1924
Fiche van overlijdensakte Helen Adam-Wilson (de site Roosje Roos)

voor: Lucien, Jet, Helen C, Fred sr., Lawrence
achter: Jacques ?, Jeanne, Albert, Corrie, Helen R
ca. 1926 ws in Madiun

