
Jacques (A.J.H.L.)
1877-1953



IIIa  Albertus Jacques Henry Lau/wrence 
â     06/7-03-1877 te Mülheim a/d Ruhr; een voorhuwelijks kind erkend bij het huwelijk in 1877. 
x     25-08-1905 te Leiden met Dieuwertje Lena Leegstra IIIav (â 09-09-1879 te Gondanglegi   

(Pasuruan); � 01-01-1927 en � 04-01-1927 te Bloemendaal) 

�     02-03-1953 te Warnsveld  

¿  04-03-1953 te Westerveld 

 

 
Jacques is het eerste kind dat Van Dolder-voornamen kreeg: Albertus, Jacques (de noemnaam van 

Jacob) en Henri. Jacques verbleef voor zijn middelbare school samen met zijn zus Laurie zeer 

waarschijnlijk bij F. de Stoppelaar, directeur van de uitgeverij E.J. Brill, in Leiden. Daar volgde hij het 

gymnasium en leerde piano spelen op de muziekschool. Na het behalen van zijn diploma ging hij 

rechten studeren. [Over hem gaat het verhaal dat hij zo sterk was dat hij in zijn eentje de grote tafel 

op de studentensociëteit Minerva kon optillen.].In Leiden woonde Jacques op de Witte Singel 58 en 
later de Aalmarkt 6, maar in 1902 verhuisde hij naar Oegstgeest volgens het bevolkingsregister1. In 

1903 moest zijn vader schulden aangaan bij Trip, Snouck Hurgonje en Blouet voor de voltooiïng van 

zijn opleiding. Volgens Lucien was hij een zeer vrolijke en lang-studerende student. Tijdens zijn studie 

speelde hij regelmatig voetbal en cricket bij Ajax en roeide bij Njord. In Leiden promoveerde hij tot 

doctor in de rechtsgeleerdheid en werd in 1905 door de minister van Koloniën ter beschikking gesteld 

van de gouverneur-generaal om in een rechterlijke betrekking te worden geplaatst.  



Mogelijk heeft hij op de muziekschool of door zijn medelid van Njord, R. G. Leegstra, diens zuster 

Dieuwertje Lena Leegstra (Diti) (IIIav) ontmoet. Voor zijn uitzending trouwde hij met Diti. Zij was de 

dochter van Johannes Leegstra en Lena Dieuwertje Schrok en was evenals Jacques in Indië geboren, 

waar haar vader de nodige cultuurgronden van het gouvernement gepacht had of bezat. In 1896 
overlijdt haar vader in Leiden en vervolgens behaalt zij de akte lager onderwijs en vult die later ook 

nog aan met enige opleidingen. Het is niet bekend of zij daadwerkelijk als onderwijzeres heeft 

gefungeerd. 

 

Zijn eerste betrekking wordt in dat jaar griffier van de Landraad te Jember. Daar speelde hij ook nog 

vrienschappelijk voetbal. Daarna maakt hij verschillende promoties om als vice-president van de Raad 
van Justitie te Semarang te eindigen. Hij was bij enkele geruchtmakende zaken betrokken, zoals het 

vooronderzoek naar de communistische relletjes en de berechting van de moordenaar van W. van 

Zuylen. Met vele andere juristen nam hij stelling tegen de vestiging van een leerstoel voor Indologie in 

Utrecht als tegenhanger van de in de Indische gemeenschap te ethisch geachte opleiding in Leiden. 

Voorzover is na te gaan, heeft hij niet in de belangrijke juridische tijdschriften in Indië gepubliceerd. 

Zijn vrouw vertrekt in 1921 met de kinderen naar Den Haag, eerst op de Sweelinckstraat 57 bij zijn 
zuster (SH2) en dan naar Bloemendaal, van de Kleverlaan 73 tenslotte op de Noorderstationsweg 1, 

waar zij in 1927 aan een tumor overlijdt en op de openbare begraafplaats wordt begraven. [Volgens 

Aarnout Helb wilde zij niet graag in Indië wonen en was er nogal eens onenigheid met haar man]  

In 1933 vertrekt hij naar Den Haag, eerst op de Sweelinckstraat 57 bij zijn zuster en enige maanden 

later naar Amsterdam. In Amsterdam woonde hij op de Parnassuslaan en verhuisde vandaar naar de 

Hartenlustlaan 2-8 in Bloemendaal (ws Hotel Iepenhove). In 1934 was hij een van de voorzitters van 

een stembureau bij het plebisciet van de Volkenbond. over het Saarland.  Uit Bloemendaal is hij weer 

naar Indïe vertrokken en in 1938 komt hij uit Malang weer in Den Haag aan, dan bij zijn broer Helen 

Redlod (IIId). Op 15-09-1938 verhuist hij naar Warnsveld. waar hij op 2 maart 1953 overlijdt.  
1. In het bevolkingsregister wordt zijn geboorteplaats als Winschoten vermeld 



Aalmarkt Leiden, waar Jacques woonde
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Het wiegeliedje voor Jacques van zijn moeder

Dies en Jacques in Mühlheim
Jacques en de familie Leegstra in het

bevolkingsregister van Leiden



Les aan  de Muziekschool in LeidenJacques op het gymnasium in Leiden



Diti,  Dieuwertje Lena Leegstra  (1879 - 1927)Cricket en voetbal bij Ajx - Roeien bij Njord



Apothekersdijk 10

Huwelijk  in  1905



Studie  in  Leiden  en  promotie 



Waar werkte Jacques

1, 6  Landraad Jember
2      Landraad Padang
3      Landraad Bandung
4      Landraad Kediri
5      Landraad Pekalongan
7      Landraad Batavia
8      Landraad Buitenzorg
9      Tijdelijk toegevoegd aan
        de procureur-generaal bij het      
         Hooggerechtshof 
         (communistenrelletjes) 
10    Raad van Justitie Batavia
11    Vice-president Raad van
        Justitie Semarang



Voetbal in Jember, 1906Jacques wordt rechterlijk 
ambtenaar in Indië



Buitenzorg (Bogor)

Batavia

Landraad                           Bandung

Raad van Justitie    Semarang



Gezinskaarten 
Bevolkingsregister Den Haag

Krantenberichten in Indië over  Jacques 



Saarland plebisciet 1935Overlijden Diti



Met de
kleinkinderen
in Warnsveld

1938-1939

Opa Han Helb, Hans Jochem Helb, Jacques, juli 1939



Warnsveld, ca. 1950
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