
Laurie
(Laurence Helena Clara)

1875 - 1953



SH2  Laurence Helena Clara (Laurie) 
â    24-05-1875 te Mülheim a/d Ruhr; een voorhuwelijks kind  erkend bij het huwelijk in 1877;  

 x      06-03-1897 te Panarukan met  Jhr. Anthony Emile Snouck Hurgronje SH1 (1862-1938) 
      Nicolaas Johan Cornelis (Jan Kees) (â28-03-1898 te Situbondo; � 15-12-1930 te Den Haag);  Laurence Bernardine (Zus)  

(â22-11-1899 te Situbondo; � 05-06-1974 te Den Haag); Albert Willem (Ab) (â30-05-1903 te Situbondo;  x 14-08-1940 te Den 

Haag met Aleida Engelberta Bitter (1910-1973)  i 1952; � 28-06-1967 te Den Haag)         

  �    13-06-1953 te Den Haag)   
 

 

Laurie ging waarschijnlijk met haar moeder in 1877 na diens huwelijk met haar vader naar Indië. De 

naam Helena kwam van beide grootmoeders en de naam Clara van haar moeders moeder. Voor de 

middelbare school zijn zij en Jacques naar Holland gestuurd en waren daar in de kost bij een familielid 

van hun  vaders vriend Adriaan de Stoppelaar, Frans de Stoppelaar directeur van de uitgeverij E.J. Brill 

in Leiden. Van daaruit ging ze naar de bijzondere meisjesschool van Juffrouw Lange blijkt uit de 

brieven van haar vader. Volgens Lucien heeft zij na de dood van haar moeder voor Helen Redlod en 

Herman gezorgd.  In 1896 was zij weer weer in Nederland. Een jaar later trouwde zij op 22-jarige 

leeftijd in 1897 in Indië met de dertien jaar oudere Jhr. Anthony Emile Snouck Hurgronje (SH1). Hij 

was ook administrateur van een suikerfabriek en waarschijnlijk bevriend met haar vader (hij was 

slechts acht jaar jonger), want zij waren beiden bestuursleden van de Suikervereniging Oosthoek te 

Besuki. Snouck was sinds 1886 administrateur van de suikerfabriek Pradjekan in Panarukan. In 1904 

kreeg hij met ernstige rietbranden te maken en in 1905 meldde de pers dat dit aan zijn harde 



optreden lag en dat hij daarom overgeplaatst zou zijn. Tot 1914 was hij administrateur van de 

suikerfabriek Kremboong bij Sidoarjo, bij de Cultuurmaatschappij Kremboong & Toelangan. Het kan 

niet anders dan dat deze publiciteit en het vertrek na bijna 20 jaar administrateurschap als een 

blamage opgevat moet worden. 
In 1912 vertrok Laury met hun 3 kinderen naar  Den Haag, in 1914 gevolgd door haar man, waar zij 

op de Sweelinckstraat 57 woonden. Waarschijnlijk trok haar vader later eerst bij haar in. In 1938 

overleed haar man daar en in 1953 stierf Laurence Helena Clara nog steeds op dat adres. Dan zijn 

alleen nog de twee jongsten van haar kinderen in leven.  

Hun oudste zoon Kees of Jan Kees (Nicolaas Johan Cornelis) kwam jammerlijk om bij een 

motorongeluk op 15 december 1930 in Den Haag, kort nadat hij zich in een advocatenpraktijk 
gevestigd had. [ Volgens Jan Nijhuijs N3 wilde hij met de motor nog snel even tussen twee trams 

doorschieten en is toen geslipt].  Albert Willem  (Ab) werd bekend als voetballer bij HVV en bij het 

Leids studentencorps en speelde zes interlands, waarin hij éénmaal scoorde. Hij trouwde op 14 

augustus 1940 in Den Haag met A.E. Bitter.  Laurence Bernardine (“Zus Snouck”) verblijft tussen 3 

september 1916 en 3 juli 1917 in Baarn in het internaat voor jonge dames Middenbosch. Zij blijft tot 

1969 wonen op de 1e Sweelinckstraat en vanaf 17 juli 1969 tot aan haar overlijden op 5 juni 1974 op 
het Stadhoudersplantsoen 200. Zus is nooit gehuwd. 



De Hooigracht 15-19 in Leiden. Op nr. 15 of 17 was de school van 
Mej. H. Lange tot 1892 gevestigd, waar Laurie verbleef. 

Het schoolgeld bedroeg toen 110 gulden per jaar
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Gezin Snouck Hurgronje
op de sf Pradjekan 

ca, 1905



Rietbranden in 
Besuki 1904

Pradjekan ca. 1900

Snouck



Persoonskaarten Laurie en Zus

Internaat
 Middenbosch

Gezinskaart Bevolkingsregister

Sweelinckstraat 57
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