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B Ambtelijk Leven
Waarom Lucien voor de studie indologie en een loopbaan als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur heeft gekozen, is niet bekend. Een
keuze voor werken en wonen in Indië lag min of meer voor de hand, alle zonen van Lawrence, zijn na hun opleiding in Europa
teruggekeerd. Misschien volgde hij het voorbeeld van Jacques en John, die ook ambtenaar werden. Behalve over zijn eerste plaatsing in
Yogyakarta als controleur zijn er geen aantekeningen over zijn bestuurswerk.
Bij de stukken van Lucien bevindt zich een band met van 1912 tot en met 1934 alle ambtelijke stukken betreffende zijn loopbaan,
benoemingen, overplaatsingen, toekenning van verlof en bezoldiging. Tot en met zijn benoeming tot resident van Madioen kan zijn
carrière daardoor minitieus gevolgd worden. De stukken hebben deels herkenbaar van insectenvraat te lijden gehad, maar dat heeft de
raadpleging niet bemoeilijkt. Er is geen sprake van bijzondere waardering, beloning of onderscheiding. Tweemaal heeft hij met een
eigen verzoek een bepaalde richting aan zijn werk gegeven. Waarom in bepaalde gevallen de keuze op hem gevallen is, en dat geldt
zeker voor zijn laatste post als gouverneur van Yogyakarta kan zonder nader archiefonderzoek niet exact beantwoord worden.
In november 1912 begon hij als administratief ambtenaar voor Java en Madura toegevoegd aan de assistent-resident van Banyuwangi,
In handen van de resident legde hij de ambtseed af. Al na zeven maanden werd hij adspirant-controleur en enige tijd waarnemend
controleur van de afdeling Genteng (Banyuwangi). Dan volgde op 29 december 1913 de benoeming tot controleur in Trenggalek, in de
residentie Kediri. Tussen 1914 en 1917 was hij controleur in Pinggirsari, afdeling Tulungagung in de zelfde residentie.
Bestuursambtenaren hadden daarnaast vaak min of meer ambtshalve nevenfuncties en zo was Lucien ook agent in Banyuwangi van de
wees- en boedelkamer in Surabaya en werd hij belast met de waarneming van het Openbaar Ministerie bij het residentiegerecht in
Banyuwangi.
In 1917 diende hij een verzoek in voor tijdelijke plaatsing in de buitengewesten en dat leidde tot plaatsing in Menado (Minahassa,
Celebes) om de resident bij te staan bij de organisatie van het gemeentewezen en de afkoop van de herendiensten. Daarnaast mocht hij
tevens fungeren als tijdelijk gemeentesecretaris van Menado en de magistraat van Menado vervangen. Een wel heel bijzondere
nevenfunctie was het secretaris-penningmeesterschap van het bestuur van de fröbelschool aldaar.

Uit deze periode dateert ook zijn grote belangstelling voor taal en volksgebruiken, niet in het minst geïnspireerd door Van Vollenhovens
werk over het adatrecht dat toen in afleveringen verscheen. Toentertijd kwam het lid van de Raad van Indië Jacob Hendrik Liefrinck in
opdracht van gouverneur-generaal Van Limburg Stirum op bezoek om de volksraadpleging te horen. Lucien mocht hem vergezellen en
alle volksvergaderingen bijwonen. Tot zijn niet geringe verbazing vroeg Liefrinck hem bij het afscheid wat hij aan de directeur
Binnenlands Bestuur mocht overbrengen. Lucien antwoordde dat hij graag weer controleurswerk zou willen doen en “zo waar” op 27
april 1920 kwam de benoeming tot controleur ter beschikking van de resident van Yogyakarta. Redelijkerwijs mag aangenomen worden
dat een aanbeveling van zo’n hoge functionaris in zijn dossier is opgenomen en dat hij nu meer als een ambtenaar met potentie
beschouwd werd.
Voor Lucien was Yogya de meest interessante stad van Java. Deze periode, tot aan zijn eerste Europese verlof in december 1921, vond
hij “de meest boeiende” uit zijn ambtsleven. Er was op dat moment een bestuurscrisis en de resident wist de toenmalige Sultan
Hamengku Buwono VII over te halen afstand van de troon te doen. Dat gebeurde zonder enige ruchtbaarheid in de pers, “zelfs
Zentgraaff is er niet achter gekomen” Bijzonder onderscheidde Lucien zich door samen met de regent een grote achterstand in het
afhandelen van aanvragen om eigendoms- en opstalrechten, waarbij het om bescherming van Indonesische rechten ging, in korte tijd in
te lopen. Zijn kennis van het adatrecht was daarbij een groot voordeel. Ongetwijfeld zal de, volgens Lucien verbaasde, assistent-resident
De Letterie een positief rapport over hem uitgebracht hebben wat naar alle waarschijnlijkheid weer tot een gunstige aantekening in zijn
dossier leidde.
Tijdens zijn Europees verlof verzocht hij met vier andere controleurs om in Leiden aan de universiteit te mogen studeren. Dit werd voor
drie jaar toegestaan met de reden dat het van belang was voor hun ontwikkeling en daarom ook van belang voor het landsbestuur, een
behoorlijk moderne opvatting, te meer omdat in die drie jaar het verloftraktement werd doorbetaald. Hij kreeg op ’s lands kosten een
‘sabbatical’ van drie jaar. Zijn proefschrift had voor hem, gezien zijn ervaringen in de Minahassa, het logische onderwerp De autonomie
in het Indonesische dorp.
Na zijn verlof werd Dr. L. Adam eind 1924 eerst benoemd tot controleur 1 e klas in Banyumas, maar na vier maanden mocht hij al weer
vertrekken naar Yokyakarta om daar het assistent-residentschap waar te nemen. Feitelijk vulde hij de plaats van H.J. van Mook op die
verlof kreeg om voor zijn indologisch doctoraal examen te studeren.. Zowel in zijn eerste en als nu in zijn tweede periode in Yogya
bekleedde hij verschillende nevenfuncties. Hij was secretaris-penningmeester van het Studiefonds Yogyakarta, voorzitter van de
Volkscredietbank, voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Ambachtsscholen voor Inlanders en secretaris van de Yogyase Fröbelscholen. Lucien en Jet namen ook het voorzitterschap en secretariaat van de afdeling Yogya van het Java-Instituut van de Van Mooks

over1. In deze periode en vooral na zijn benoeming op 17 juni 1928 tot assistent-resident zal hij in verhouding tot zijn positie sultan
Hamengku Buwono VIII meer gezien hebben en in 1969 geeft hij nogmaals uiting aan zijn “zeer bijzondere genegenheid” voor deze vorst
uit het Yogyase huis2.
De band met Van Mook, de latere luitenant-gouverneur-generaal, is tot het eind van de jaren veertig blijven bestaan3. Beiden waren niet
alleen ‘corps-broeders’, maar toen ook maçonnieke broeders1. Een ongetwijfeld nuttige relatie gezien de latere hoge positie die Van
Mook in Batavia zou bereiken.
Tijdens zijn Europese verlof in 1931 krijgt Lucien, ongetwijfeld ambtshalve, een lintje, hij wordt ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
voor een assistent-resident in Yogyakarta bijna onmisbaar gezien de onderscheidingen die functionarissen van het sultanaat kregen.
In september 1931 wordt hij belast met het secretariaat van de Conmmissie voor de Volkstelling 1930 en het jaar daarop ook met de
tijdelijke leiding van het Kantoor voor de Volkstelling. Uit de krantenberichten in die tijd blijkt dat het werk en de daaruit voortvloeiende
verslagen ondanks extra inzet van personeel van het Centraal Bureau voor de Statistiek vertraging opliep. In 1934 volgt de benoeming
tot resident van Madioen, waar hij in 1935 gouverneur-generaal De Jonge op de lunch ontvangt4. In 1938 ging hij weer met verlof naar
Holland en
tijdens het verlof in Den Haag moest mijn vader in vol ornaat – ‘het groot tenue’ heette dat, een zwart pak vol knopen,
epauletten en medailles plus een steek met witte veren – zich melden bij de Minister van Koloniën. Daar werd hem
meegedeeld dat hij benoemd was tot gouverneur van Jogjakarta.
De nieuwe gouverneur werd al heel spoedig na zijn ambtsaanvaarding in mei 1939 met een troonswisseling geconfronteerd toen op 22
oktober 1939 Hamengku Buwono VIII overleed. Vervolgens namen de onderhandelingen met de Nederlands opgevoede en in Nederland
opgeleide kroonprins Dorojatun vier maanden in beslag. In die tijd oefende de gouverneur het sultansgezag uit.
Na de kroning op 18 maart 1940, waarbij Lucien brak met de gewoonte gearmd met de sultan te lopen, kwam de bezetting van
Nederland en vervolgens de dreiging van een oorlog met Japan, die op 8 december 1941 uitbrak. De uiteindelijke capitulatie en
bezetting van Yogyakarta hield het feitelijke einde van zijn ambtelijke loopbaan in.
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Dit wordt vermeldt in de binnenkort te verschijnen biografie van Dr. H.J. van Mook (met dank aan Tom van den Berge).
L. Adam, Herinneringen uit drie levensjaren van Zijne Hoogheid SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO ke IX. typoscript, 1969. 1.
Dit blijkt uit de briefwisseling in 1948 tussen beiden (met dank aan Tom van den Berge).
B.C.J. de Jonge, Herinneringen, 1968. 292

Waar werkte Lucien?
1 Banyuwangi - 2 Genteng - 3 Trenggalek - 4 Pinggirsari - (5 Menado)
6 Yokyakarta (controleur) - 7 Banyumas - 8 Yokyakarta (ass.-resident)
9 Batavia (Volkstelling) - 10 Madiun - 11 Yokyakarta (gouverneur)
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