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IIIg    Lucien 
â       08-10-1890 te Tanjungsari (Panarukan), Besuki, Oost-Java  

d        04-04-1909 Doopsgezinde gemeente te Apeldoorn 
 x       18-09-1912 te Amersfoort met Jeannette Gerardina de Vries IIIgv (?  03-03-1892 te Gouda;  â 14-08-1980 te Den Haag en ¿ ?? 

te Den Haag op Crematorium Ockenburgh), dochter van Sjoerd Gerrits de Vries en Freerkje van der Velde 

�       28-09-1974 te Den Haag 
¿       ?? te Den Haag op Crematorium Ockenburgh 

 

A  Persoonlijk Leven 
Lucien is het enige kind van Lawrence (II) dat naar de mythische vader van Lawrence is genoemd. Dankzij zijn eigen aantekeningen is 

meer over hem bekend dan van de andere in leven gebleven zeven zonen van Lawrence. Zijn moeder overleed binnen acht maanden na 

zijn geboorte en hij werd nadien verzorgd en opgevoed door zijn net uit Holland terugkeerde “Granny”, Helena van Dolder-Cruickshank.   

 

 

 

 

 

 
 

In 1900 werd hij “misschien tijdig van haar weggerukt” en op 31 oktober naar Holland gestuurd onder begeleiding van zijn vaders vriend 

Jhr. Nicolaas Trip. Lucien genoot heel erg van de bootreis en vond de heer Trip ondanks zijn Bismarckiaanse uiterlijk een alleraardigste 
man, maar hij kreeg wel veel standjes vanwege zijn slordigheid. In Holland ging hij in de kost bij de zuster van zijn vaders vriend Adriaan 

de Stoppelaar, “Tante Dé of Da”  die in het voor hem onvergetelijke huis Plantsoen 3 in Amersfoort woonde. Laurie (SH2) en andere 
broers waren hem daar al voor gegaan en hij ontmoette daar voor het eerst zijn broer John (IIId). In Amersfoort leerde Lucien vrijwel 

direct zijn grote vriend Dolf Bolk kennen met wie hij naar de lagere school ging. Kerstmis 1900 gingen vijf broers, t.w. John, Henri 
Vincent, Helen Redlod, Herman en Lucien Kerstmis vieren bij hun moeders familie, de Frohnhäusers in Hotel Bellevue in Arnhem.1 

 



Hij slaagde voor het toelatingsexamen van de Rijks HBS samen met Dolf Bolk en werd vaak verliefd, maar door zijn grote verlegenheid 

had hij weinig sjans. Dolf en hij troostten zich met liefdesgedichten. 

In 1902 kwam zijn vader naar Holland en ontmoette hij alle andere broers met wie hij in Krasnapolsky ging eten. Een belangrijk 

gebeuren was het vertrek van Tante Da Stoppelaar. Lucien en twee andere kostjongens kozen zelf een opvolger in de  persoon van de 

onderwijzer C.J.F. Prins, die Lucien zijn “geestelijke vader” noemt. Prins was vrijmetselaar en van 1909-1921 voorzitter van de Loge 

Jacob van Campen in Amersfoort. Het zal ongetwijfeld zijn invloed zijn geweest waardoor Lucien in 1911 ook in deze loge is ingetreden2. 

Twee jaar eerder had hij zich in Apeldoorn doopsgezind laten dopen, de reden voor deze doop en waarom die in Apeldoorn plaats vond, 

zijn niet bekend. Na het behalen van zijn HBS-diploma in 1909 ging hij indologie studeren en legde met succes het groot ambtenaars-

examen af. 

Op de Rijks HBS was Sjoerd Gerrits de Vries leraar en zijn dochter Jet was daar ook op school. Lucien en Jet werden een stel trouwden 

met elkaar in 1912. Het huwelijk moest snel plaats vinden want Lucien was al als administratief ambtenaar ter beschikking van de  

gouverneur-generaal gesteld en moest niet alleen getrouwd zijn, maar ook nog uiterlijk september 1912 naar Indië vertrekken. Beiden 

waren toen nog minderjarig, Lucien nog geen 22 en Jet ruim 20.  
 

Over het persoonlijke leven in de eerste negen jaar van zijn ambtelijke loopbaan zijn geen gegevens voorhanden. De foto’s uit die tijd 

laten daar iets van zien; er werd getennist, ze gingen paard rijden en er vonden opvoeringen plaats. Lucien publiceerde o.a.over de 

Minahassa en twee publikaties zijn nog veel later in het Indonesisch vertaald3.  
 

Eind december 1921 kon hij voor elf maanden met Europees verlof en daarover heeft hij tegen het einde van zijn leven nog enkele 

herinneringen opgeschreven. Eerst verbleven ze bij zijn schoonouders in Amersfoort, maar later bij zijn vriend Dolf Bolk en diens vrouw 

in hun huisje buiten tussen Scherpenzeel en Woudenberg. Op 8 juni 1921 kreeg Lucien het feestelijke bericht dat hij drie jaar aan de 

universiteit van Leiden mocht studeren op kosten van het gouvernement. Beide echtparen maakten eerst nog een reisje naar Londen en 

daarna kon het “tweede studentenleven” beginnen. Lucien koos o.a. voor economie en adatrecht als hoofdvakken en promoveerde in 

1924 tot doctor in de rechtswetenschap op het proefschrift  De autonomie in het Indonesische dorp. In 1922 vierden ze het feit dat ze 

10 jaar getrouwd waren. Eind 1923 bleek Jet tot hun grote vreugde zwanger te zijn en verhuisden ze naar de P. Bothstraat 30 in 

Amersfoort waar Frederik Bernhard geboren werd. 
 

Ook over zijn persoonlijke leven in de tweede fase van zijn ambtelijke loopbaan 1924 -1931 is afgezien van de foto’s niets bekend. De 

weinige foto’s laten het opgroeien van Fred zien en hoe zij op verschillen plekken woonden. Over de acht maanden Europees verlof in  



1931 is geen informatie beschikbaar. Dan komt de derde fase van zijn ambtelijke loopbaan 1931-1938 en daarover is in de 

persoonlijke sfeer niets bekend. De weinige foto’s tonen alleen de inrichting van vooral het residentshuis in Madiun. 
 

Dankzij het dagboek dat Frederik Bernhard (Fred sr. IVi) in 2005 voor zijn dochter Renée heeft geschreven, is over de periode 1938-
1945 meer informatie aanwezig4. Het gezin ging naar Den Haag en verbleef in een pension aan het Sweelinckplein. 

 In het weekend bezochten mijn ouders en ik familie en kennissen, de tantes in Amersfoort, de schilder Dolf Bolk, de familie 

Van Haaften. Ook namen mijn ouders mij mee naar het theater, naar voorstellingen van Buziau en Groc, naar het spannende 

toneelstuk, dat “Ik heb de graaf vermoord” heette. Dan was er nog de radio. In ons pension hadden we een radio! Ik kon de 

‘Snip en Snap’ revue beluisteren en de ‘Bonte dinsdagavondtrein’. In Madioen hadden wij geen radio. Als mijn vader, die een 

fanatiek voetballer was geweest, het verslag van Holland-België wilde horen (en dat was een must!), gingen we naar kennissen 

in Madioen die wèl een radio bezaten. 
 Dan komt in 1939 met de benoeming tot gouverneur van Yogyakarta de laatste fase van Luciens ambtelijke loopbaan en vervolgens de 

Japanse bezetting en de Bersiap. Fred schrijft over het gouverneurspaleis: 

Het huis was geheel gemeubileerd toen wij het betrokken, maar mijn moeder kocht antieke Chinese kastjes, kostbare vazen 

en schalen e.d. Wij hebben alles moeten achterlaten, behalve een paar schilderijen en wat meubels, die vóór de Japanse 

bezetting naar Holland werden gestuurd. De schilderijen had mijn moeder besteld bij Dolf Bolk, grote olieverven, 

hoofdzakelijk van bloemen, de border van Bolks tuin, een winterlandschap enz.  De schilderijen hingen destijds in de 

troonzaal (8), zo geheten vanwege de drie tronen, die daar stonden opgesteld, één voor de sultan, één voor de gouverneur en 

één voor de gouverneur-generaal (de hoogste gezaghebber in Nederlands Indië). Die derde troon werd feitelijk nooit 

gebruikt, de andere twee éénmaal per jaar. 

De oorlog betekende eerst ‘huisarrest’ aan de Kroonprinslaan, dat hem door de sultan als ‘stille geste’ om niet ter beschikking was 

gesteld5  en vervolgens voor Lucien opsluiting in de gevangenis en verhoor en marteling door de Kempetai. Later werd hij gevangen 
gezet  in Fort Vredenburgh en in 1944 overgeplaatst naar Cimahi, waar ook Fred kwam. Jet bracht de oorlog door in het Ambarawa-

kamp en Fred ging van de Benteng naar Cimahi. Via Baros en Cicalengka gingen vader en zoon na de bevrijding naar Batavia in het 
voormalige Kramat-kamp, waar Jet via Semarang tenslotte ook aankwam. Tenslotte volgde gescheiden de repatriëring. 



Na de oorlog was geen sprake meer van een bestuursbaan in Indonesië. In 1948 ging Lucien werken bij het Afrika Instituut van de 

universiteit in Leiden en daar is hij tot ongeveer 1960 mee doorgegaan. In die jaren verscheen bij de Leidse Universitaire Pers een groot 

aantal monografieën over landen en onwikkelingen in Afrika van zijn hand.  Vier jaar later vond het heugelijke huwelijk van zijn zoon en 

diens jeugdliefde uit Yogyakarta plaats en Jet en hij  genoten van de latere kleinkinderen. In 1962 vierden zij met vele familieleden hun 

gouden en in 1972 hun diamanten bruiloft. In 1969 leverde hij nog een bijdrage aan de officiële biografie van sultan Hamengku 

Buwono IX. Rond die tijd richtte hij ook zijn aandacht op de familiegeschiedenis en begon aan een langdurig onderzoeksproject, dat 

hem naast frustratie over niet te vinden gegevens ook veel genoegen in contacten met hervonden familieleden opleverde. In 1974 

kwam op bijna 84-jarige leeftijd het onvermijdelijke einde; Jet overleefde hem nog zes jaar. 
 

1) Zie de aantekeningen van Lucien over de Frohnhäusers, pdf-bestand nr. 284. 

2) In de 'Naamlijst der bestuursleden en officieren en der leden van de Vrijmetselaars Loge Mataram', 1925-1926  staat op pp. 10-11, dat Dr. L. Adam in 1925 

lid werd van de Loge Mataram, vrijmetselaar was sinds 1911 en dat zijn moederloge Loge Jacob van Campen in Amersfoort was. (Met dank aan Tom van den 

Berge en B. Rense, logesecretaris van Jacob van Campen) 

3) Adat istiadat sukubangsa Minahasa  en  Pemerintahan di Minahasa.  Bhratara, 1976 en 1975, 
4) Fred Adam,Dagboek 1938-1945. 2001.  Zie pdf-bestand 237. 
5) Zie de tekst van zijn bijdrage aan de officiële biografie van sultan Hamengku Buwono IX, waarin hij voor het eerst de kans krijgt de sultan voor dit tijdens de 

Japanse bezetting niet ongevaarlijke gebaar te bedanken. 

Naar Holland
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HBS    in Amersfoort 1903 - 1908

Voetballen met de HBS 1905
en hardlopen bij Quick 1907

"Een grote familie bijeenkomst in 
Bellevue in Arnhem"

Kerstmis 1900  bij de Frohnhäusers 



Huwelijksakte 1912
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Yogyakarta

Het leven van een jonge ambtenaar 1913-1921

Banyuwangi
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Dolf Bolk

Studieverlof in Holland 1921-1924



1925-1929
Banyumas, Cilacap, 

Kaliurang. Yogyakarta



Yogyakarta 1939-1942

Japanse bezetting

Madiun  1934 - 1938



Leven in
Den Haag

Werken en schrijven
bij het Afrika Instituut



Overlijden 
1974 en 1980
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