
Nico
(Nicolaas Lawrence)

1911 - 1945



IVg  Nicolaas Lawrence 
â       28-09-1911 te Situbondo, Besuki, Oost-Java 

x        13-01-1937 te Den Haag met Olda Lily Groenevelt  IVgv  (â 14-09-1912 te Den Haag; � 12-05-1994 te 

Bloemendaal;  � ..-05-1994 te Den Haag op Nieuw Eik en Duinen) 

�       17-06-1958 te Bloemendaal 

�        21-06-1958 te Den Haag op Nieuw Eik en Duinen 

 

 

De oudste zoon van Helen Redlod (IIIe) en Corrie (IIIev) kreeg de voornamen van beide grootvaders. [Dat de eerste 

voornaam die van Nicolaas Trip is, komt waarschijnlijk omdat zijn moeder volgens Jan Nijhuijs (N4) erg op haar vader gesteld was]  De 

aangifte van zijn geboorte in Situbondo geschiedde dan ook door die grootvaders. Van zijn jeugd in Indië is 

nauwelijks iets bekend, hij vertelde er later nooit over. Op de foto uit ca. 1920 met opa Lawrence (II) en oom Henri 

Vincent (IIIc) is aan zijn benen te zien, dat hij veel buiten speelde en daar wonden opliep. De foto uit 1918 met 

Janneke (N2) en de dan 1 jaar oude Bennie (IVh) is slechts een beeld. Dan komt in oktober 1924 het vertrek naar 

Holland met het s.s. Slamat.  
 

In Bloemendaal gingen de kinderen wonen bij hun tante Diti (IIIav), de vrouw van Oom Jacques (IIIa) op de Noorder 

Stationsweg 1 in Bloemendaal, waar ook Dies (SH2) en Kleine Law (IVa) in huis waren. [ Vlgs Jan Nijhuis (N3) was tante 

Diti streng maar rechtvaardig] Nico ging evenals zijn neef naar het Kennemer Lyceum in Overveen. Hij kon later 

geanimeerd vertellen over de grappen die met leraren werden uitgehaald. Zo noemden zij de leraar wiskunde ir. Quaadgras 

Kwelgeest en hun tante/moeder had nooit anders gehoord en noemde hem dan ook meneer Kwelgeest toen hij een bezoek aan hun 

huis bracht. Nico hield van sport, hij tenniste en hockeyde graag, wat op het Kennemer met eigen tennisbanen en 

hockeyvelden goed mogelijk was. In 1927 werd hij jeugdkampioen van de Haarlemse Lawn Tennis Bond. Doordat hij 

een hond in de klas losgelaten zou hebben, is hij van het Kennemer Lyceum verwijderd en moest zijn opleiding aan 

de hbs-A in  Haarlem voltooien. Hij heeft de derde klas voltooid en in 1931 ook nog een handelsklas gevolgd. 



Schuin tegenover het huis aan de N Stationsweg 1 lag nr. 8 waar het gezin van ir. A. Groenevelt  woonde. Zo leerde 

Nico zijn toekomstige vrouw Lily (IVgv) kennen en de twee foto’s van de Noorder Stationsweg zijn mogelijk door hem 

gemaakt.   

In 1932 gat hij weer naar Indië, maar keer hetzelfde jaar terug, waarschijnlijk met zijn oom Herman (IIIf). Uit zijn 

gezinskaart van het bevolkingregister van Amsterdam blijkt dat hij tot 1935 in Bloemendaal woonde en daarna in 

Amsterdam waar hij als volontair bij een handelsbedrijf op de Keizersgracht werkte. Daarvoor, in 1934,  behaalde hij 

het praktijkdiploma Boekhouden. In Amsterdam kwam hij weer in contact met Lily die toen daar sinds 1934 woonde 

en werkte. In 1937 zijn zij in Den Haag getrouwd en woonden daar tot zij dat jaar naar Indië vertrokken waar Nico 

ging werken op de thee-onderneming Sindangwangi bij Cicalengka. De ruim vier jaar tot het uitbreken van de oorlog 

met Japan werden gekenmerkt door werken, familie- en vriendenbezoek, feesten op de soos in Bandung en de 

geboorte van hun eerste kind. De geboorte van Peter in 1940 was, zo blijkt uit de  

aantekeningen op de zorgvuldig in de kamptijd bewaarde fotootjes een blijde gebeurtenis, maar de oorlog liet niet 

lang op zich wachten. 
{ANEKDOTE:Hij kwam een keer op de soos met een verband dat vrijwel zijn hele hoofd bedekte. Bij navraag bleek het om een strontje 
aan zijn linkeroog te gaan.}   

Nico werd gemobiliseerd en maakte tijdens de korte oorlogshandelingen rechtstreekse luchtaanvallen door de 

Japanners mee. Tijdens zijn krijgsgevangenschap aan de Pakan Baroe spoorweg kon hij dankzij de bevriende arts 

Otto de Raadt als verpleger in ket kampziekenhuis werken. Hij heeft over deze tijd alleen maar gezegd dat de 

medegevangenen soms erger waren dan de Japanse bewakers. 

Lily en de inmiddels twee kinderen werden in oktober 1942 in Tjihapit geïnterneerd en in november 1944 in de 

Struiswijk gevangenis in Batavia. Na de bevrijding keerden zij terug naar Bandung en maakten daar de Bersiap mee. 

Lily en Peter (Va) moesten vluchten toen de Engelsen woonwijken waar pemuda’s actief waren bombardeerden. 

Herbert (Vb) lag toen in het Borromaeus ziekenhuis dat drie dagen en nachten door pemuda’s werd aangevallen. 



Naar Holland met moeder, zus en broer

Noorder Stationsweg 1 Bloemendaal
Geboorte-akte Nico 1911



Handels-eindklasse HBS A
Jeugdkampioen tennissen Haarlem

Eerst naar het Kennmer Lyceum.
dan naar de HBS in Haarlem



Naar Indië en terug
 Contact met Lily

Lily Groenevelt, Etty Groenevelt, Nico

Benny, Pam Groenevelt, Kleine Law, Lily Groenevelt
foto ws gemaakt door Nico



Nico en Lily ontmoetten 
elkaar weer in Amsterdam,

verloven zich in 1937 
in Bloemendaal,

Huwelijk in Den Haag en  
naar Engeland  op 

huwelijksreis in hetzelfde jaar



Lembang

Even in Den Haag en dan naar Indië      werken en wonen op Sindangwangi



Krijgsgevangene en naar Pakan BaroeBlijdschap over de geboorte van Peter

Sindangwangi
Peter ca. 1 jr.



Geboorte Herbert

Internering in
Tjihapit kamp
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