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1882 - 1922

IIIc

Henri Vincent

â
31(30)-03-1882 te Kraksaan, Probolinggo, Oost-Java
x
14-05-1906 te Probolinggo met Josephine Valkenhoff IIIcv (â
05-09-1885 te Malang; 
?? te Surabaya op
Kembang Kuning)
19-09-1922 te Sidoarjo (sf Toelangan)
?? te Sidoarjo op de Algemene Begraafplaats

Hij kreeg de voornamen van zijn in 1867 geboren halfbroer Henri Vincent van Dolder. In Leiden ging hij evenals
Jacques en Bert naar de middelbare school, de HBS, kreeg pianoles aan de Muziekschool en speelde cricket bij Ajax.
Daarna volgde hij de opleiding aan de Kweekschool voor Machinisten en aan de Suikerschool te Amsterdam.
Van 1902 -1908 was hij achtereenvolgens chemicus, fabricagechef en tuinemploye van de suikerfabriek Gending in
Kraksaan, Probolinggo. In 1906 trouwde hij met de in Malang geboren Josephine Valkenhoff (F/Phien IIIcv). Daarna
werd hij in 1909 1e employe en in 1911 administrateur van de suikerfabriek Randoe Goenting in Kalasan bij
Yokyakarta. Bij deze fabriek ontwikkelde hij een ingenieuze methode voor de zgn. verschilweging van sap waardoor
de invloed van achterblijvend vuil of andere tarraverschillen kon worden geëlimineerd. Uit een bewaard gebleven
brief aan zijn broer Helen (IIIe) blijkt dat hij druk bezig was met plannen voor de produktie en afzet. Voor deze
vinding, die op tal van fabrieken voldeed aan de eisen ontving hij in 1919 de gouden medaille van het Syndicaat van
Suikerfabrikanten. In 1920 kreeg hij een octrooi voor zijn automatisch weegtoestel. Daarvoor en daarna had hij al
voor verschillende vindingen m.b.t. de suikerfabricage octrooien verworven, die alle na zijn overlijden door het niet
betalen van de cijns vervielen.

In 1919 gaat hij met Europees verlof met zijn gezin naar Den Haag. Zijn vrouw is daar met de kinderen gebleven. In
1922 overlijdt hij plotseling op de suikerfabriek Toelangan bij Sidoarjo; volgens de familie-overlevering heeft hij zich
zelf dood geschoten. In de necrologie die in 1922 in het Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië
verscheen, werd zijn overlijden geweten aan wat nu een ernstige overspanning genoemd zou worden. Zijn vinding het
‘Adam-sapweegtoestel’ werd onder de naam “patent Adam” vervaardigd door de Machinefabriek Braat in Yogya.
In 1923 wordt Josephine Valkenhoff als weduwe H.V. vermeld.. Na 1930 verdwijnen de meldingen in de RANI van J.
Valkenhoff, weduwe H.V. Adam. Uit de interneringskaart van haar zoon Bernard blijkt dat zij in de oorlog in Hotel
Mabes te Malang verbleef. Bij het CBG zijn geen overlijdensannonces aangetroffen van zijn vrouw. In een na-oorlogs
krantenartikel over Law de voetballer wordt vermeld dat zij begraven ligt op het kerkhof Kembang Kuning in
Surabaya.
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