
Nico
(Nicolaas Lawrence)

1946 - 1994



De gezinshereniging vond in 1946 in Singapore plaats. Lily werd met de kinderen eind van dat jaar gerepatrieerd en 

ging bij haar ouders wonen. Nico kwam als militair weer in aanmerking voor uitzending naar Indonesië en verbleef in 

Kamp Zeist. Daar is hij afgekeurd in 1946. Besloten werd naar Indonesië terug te gaan. Nico ging vooruit en vond 

werk bij de gemeente Bandung en huisvesting bij twee Van Dolder-zussen aan de Busken Huetweg/ Jl Dr. Wahidin 

nr. 5 (nu nr. 3). Hij moest na de soevereiniteitsoverdracht zijn baan bij de gemeente verlaten en vestigde zich als 

verzekeringsagent. Dankzij goede zakelijke contacten met de Chinese gemeenschap en de administratieve 

ondersteuning door Lily was hij daarin behoorlijk succesvol. In Bandung kwam de broer van Lily langs, troffen ze 

Lange Law (IVb) officier bij de Nederlandse Militaire Missie en zijn broer Benny (IVh), die af en toe uit Jakarta 

overkwam. In 1950 werd hun derde kind geboren, Marita (VS). 

 

De verslechterende relaties tussen Nederland en Indonesië leidden tot het besluit definitief naar Holland te gaan. Lily 

ging vooruit met de kinderen naar haar ouders in Bloemendaal, maar moest eind 1954 een ernstig zieke Nico 

ophalen. In Bloemendaal heeft Nico nog ruim drie jaar gewoond tot hij in 1958 overleed. Lily is daar blijven wonen 

tot haar verhuizing in 1986 naar Oosterbeek. Tussentijds verbleef zij in Dalem (gemeente Gorinchem). Na een val 

met een heupbreuk ging zij in 1990 naar het verzorgingshuis De Rijp in Bloemendaal, waar zij in 1994 is overleden. 



Bloemendaal
1947



Bandung
1950/1951

Nico met Peter Nijhuijs op de Dam 1947

Helmers school
Bandung 1948-1954



Jl. Dr. Wahidin 5 Bandung 1954



Peter

 Bloemendaal: Bornwaterschool en
Kennemer Lyceum 1954-1960

Noorder Stationsweg 8 Bloemendaal

Herbert

Peter

Lily



Lily en mevr.
Biesenbach

Damrak 1954

Bloemendaal: Hotel Iepenhove 
villa "Hoogheem"op het Kopje



Overlijden
Nico
1958



Met de Adams in Den Haag                           1959 - 1962



Bloemendaal 1961-1994
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