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Graai- en bonuscultuur
in tempo doeloe
Iedere maand portretteert Moesson iemand over een beslissend jaar in zijn leven. In 1870
vertrekt de administrateur van een van de grootste investeringsmaatschappijen in Indië met de
noorderzon naar Nederland. Grote paniek bij de aandeelhouders! Al snel blijkt dat het bedrijf op
omvallen staat. De hoofdverantwoordelijke zit, nadat hij zichzelf eerst een fikse vertrekpremie
had gegeven, intussen veilig en wel in Nederland. Herhert Adam vertelt over zijn voorvader,
Vincent Jacob van Dolder.

Door Herbert Adam illustratie Remona Poortman

Op 1 mei 1876 stierf op landgoed De Beele

In 1839 trouwde hij met Charlotte Albertina

zag hij direct de waarde van het werktuig in

in het Gelderse Voorst Vincent Jacob van

Stulen en werd hij eigenaar van een steen-

en wist hij- zelf ook geraffineerd- met geld

Dolder.Hij was 61 jaar oud geworden. Kort

fabriek in Wageningen. Mogelijk houdt het

van een machinefabriek in Amsterdam, De

voor zijn overlijden was hij tot tweemaal toe

huwelijk verband met de steenfabriek, want

Atlas, het verkooprecht voor Nederland en de

veroordeeld wegens een 'onterechte kasop-

welke gesjeesde student kan zich op zijn

koloniën te verwerven.

name' (lees: diefstal) in Semarang van zijn

24ste een dergelijke aankoop veroorloven?

werkgever, de Oost-Indische Maatschappij

Van Dolder liet vervolgens de klei in de om-

Van Dolders ambitie was grenzeloos. Zijn

van Administratie en lijfrente. En, misschien

geving dusdanig voortvarend afgraven, dat

halfzus Berthe was getrouwd met Dirk Hoola

wel erger, de Groote Sociëteit in Zutphen

de zomerdijk verlegd moest worden en een

van Nooten, rechter in Paramaribo. Dankzij

had hem 'gedeballoteerd', het lidmaatschap

deel van de uiterwaard aan de rivier verloren

bemiddeling van zijn zwager wist Van Dolder

ontnomen. Wie was die Vincent Jacob van

ging. De ambitie van Van Dolder bracht zelfs

op twee plantages in Brits-Guyana en Surina

Dolder, die blijkbaar zoveel vijanden had?

de gehele Benedenpolder van Wageningen in

me de cóne de Limbecq te installeren en met

gevaar, blijkt uit een verontrust rapport aan

succes te testen. Dat was in 1847 en 1848.

Van Dolder werd in 1815 geboren en verhuis-

de provincie Gelderland.

Terug in Nederland toonde hij aan een fijne

de kort na zijn geboorte naar Wageningen,

Toen de steenfabriek na enkele jaren niet

neus voor publiciteit te hebben: hij stuurde

waar zijn vader dominee werd. Als jongen

meer genoeg rendeerde, verkocht hij haar en

artikelen naar de grote kranten en zorgde

bleek hij al een goed verstand te hebben. Op

vertrok hij naar België.ln België was hij een

voor een tentoonstelling. Daarbij speelde hij

de Latijnse school, het toenmalige gymna-

technische vernieuwing in de suikerfabricage

handig uit dat één van de plantages bezit

sium, viel hij nogal eens in de prijzen. Hij ging

op het spoor gekomen, de zogenaamde cóne

was van de directeur van de Nederlandsche

medicijnen studeren in Utrecht, maar brak

de Limbecq, een toestel om ruwe suiker te

Handel Maatschappij.

zijn studie voortijdig af.

raffineren. Met zijn scherpe oog voor zaken
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Twee jaar later maakte Van Dolder opnieuw

Veel kleine spaarders belegden hun geld in

een verre reis. Dit keer naar Louisiana, waar

obligaties of kochten lijfrenten, omdat men

zijn halfzus Berthe, na de dood van haar man,

vertrouwen stelde in de goede reputatie. Er

zelfstandig een kostschool voor jongedames

werd niet getwijfeld aan de kredietwaardig

leidde. In Louisiana kon hij op verschillende

heid en het kapitaal van de Maatschappij.

suikerplantages zijn succesvolle toestel de
monstreren en zo verwierf De Atlas ook het

Toen Berthe Hoola van Nooten in Galveston,

monopolie voor de Verenigde Staten. Daar in

Texas, in financiële problemen was geraakt

Louisiana ontmoette Van Dolder -inmiddels

(ze moest voor de rechter verschijnen we

van tafel en bed gescheiden van zijn eerste
vrouw- Helena Goodwill, dochter van een

)

gens onbetaalde rekeningen), raadde Van
Dolder zijn halfzus aan om zich eveneens in

vrijgelaten slavin. De 21-jarige Helena Good

Batavia te vestigen en dáár een school voor

will was 14 jaar jonger dan Van Dolder en zou

jongedames te beginnen. Haar overkomst

de vrouw van zijn leven worden.

was bovendien gunstig voor zijn netwerk.

Van Dolder was een
Na een tussenstop in Nederland werd Van
Dolder door De Atlas naar Indië gestuurd om
de cóne de

Limbecq daar aan de man te bren

gen. Op suikerfabriek Waroe bij Soerabaja

zeer succesvol en alom
gerespecteerd zakenman
geworden

Berthe was een begaafde tekenares van
tropische planten en protegée van koningin Sophie, de eerste vrouw van Willem 111.
Berthe arriveerde in 1856 in Tandjong Priok
met in haar gezelschap Helena Goodwill. De

verliep de eerste test uitstekend en dat werd

deuren in de Bataviase high society gingen

groot bericht in de Indische kranten. In 1854

nu nog verder open en Van Dolder werd

bracht Van Dolder de vertegenwoordiging

zonder problemen lid van verschillende clubs

onder bij het kantoor in Batavia van de Oost

en genootschappen. Netwerken was ook in

Indische Maatschappij van Administratie

de negentiende eeuw noodzakelijk. Berthe

en Lijfrente. Het zal geen toeval zijn dat Van

die lijfrentes verkocht. De combinatie van

zelf had overigens eveneens niet te klagen;

Dolder een jaar later administrateur van het

bank en verzekeringsbedrijf doet modern

ze kreeg een subsidie van 18.ooo gulden

zelfde bedrijf werd, de hoogste bestuurder in

aan, maar er was geen sprake van toezicht

per jaar om haar school op te richten. Een

Indië. De uitgekookte Van Dolder gebruikte

of van bankgaranties zoals tegenwoordig. Bij

Indische krant reageerde in de welbekende

de suikercentrifuge blijkbaar vooral om

de start werd het aandelenkapitaal van drie

tropenstijl:

binnen te komen bij de Maatschappij, want

miljoen gulden (nu dertig miljoen euro) bij

weer een jaar later stopte de Maatschappij

lange na niet volgestort en de uitgifte van

Wij mogen gaarne weten, of die subsidie

twee obligatieleningen van miljoenen gul

aan hare inrigting of aan haar persoon is

met de vertegenwoordiging van De Atlas.

dens was nodig om het tekort aan eigen ver

toegekend; in 't eerste geval zouden wij graag

Wat was de Oost-Indische Maatschappij van

mogen aan te vullen. Dit zadelde het bedrijf

willen vernemen, wat voortreffelijks hare

Administratie en Lijfrente voor een bedrijf?

direct met een flinke schuld op. De Maat

inrigting boven andere heeft; in het tweede

De Maatschappij was in 1842 in Amsterdam

schappij belegde in alles wat geld opleverde:

geval zouden wij gaarne gewaar worden, hoe

opgericht door een kleine honderd zaken

koffie, tabak, suiker... maar ook in huizen

men 't eigenlijk moet aanleggen, omjaarlijks

mensen, renteniers en particulieren om in

en grond. Het bedrijf pachtte en beheerde

een som vanj18.ooo magtig te worden.

Indië als een beheerkantoor voor cultuur

ondernemingen, en trad op als agent van

ondernemingen dienst te doen: als een soort

verzekeringen voor zeetransport en brand

In 1858 ging Van Dolder in Tegal wonen om,

bank die handelde in geldwissels (toen de

schade. Die verzekeringsbedrijven werden

naast zijn andere werk, suikerfabriek Band

enige manier om geld naar Holland over te

geleid door directeuren van de Maatschap

jardawa te leiden. Helena Goodwill ging met

maken) en als een verzekeringsmaatschappij

pij, een lucratieve vorm van koppelverkoop.

hem mee en niet alleen om het huishouden
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Twee jaar later - na
de opheffing van het
Cultuurstelsel. toen
Indië voor het vrije
ondernemerschap open
te bestieren, want in datzelfde jaar werd hun
eerste kind geboren. F ormeel was Van Dolder
nog altijd getrouwd met zijn eerste vrouw en
zou hij pas in 1860 scheiden. Een jaar na zijn
scheiding werd zijn tweede kind geboren,
Jacques Redlod Goodwill. Een lndischer
naam bestaat haast niet: de achternaam
van zijn moeder (die van oorsprong eigen

werd gesteld -profiteerde
hij van de hausse en

verloren. In 186g, een jaar voor de crash, had
hij geheel voor eigen rekening suikerfabriek
Wonopringgo gepacht, om die vervolgens

verkocht de fabriek met

in 1871 na zijn vertrek bij de Maatschappij te

een winst van maar liefst

kopen. Twee jaar later- na de opheffing van

725.000 gulden (nu 7
miljoen euro)

het Cultuurstelsel, toen Indië voor het vrije
ondernemerschap open werd gesteld
profiteerde hij van de hausse en verkocht

lijk Cruickshank heette) en met als tweede

de fabriek met een winst van maar liefst

voornaam de omgekeerde achternaam van

725.000 gulden (nu 7 miljoen euro). Zijn

zijn vader: Redlod (in plaats van Dolder). Van

vrouw en de twee jongste kinderen reisden

Dolder trouwde pas in 1868 met Helena na

Jacob van Dolder was een zeer succesvol en

hem in 1873 achterna naar Holland. Hij was

de geboorte van hun derde zoon. In 1870

alom gerespecteerd zakenman geworden.

binnen.

werd hun vierde kind geboren, een dochter.
Ten slotte had Helena een zoon uit een eer

Maar in april 1870 vertrok de administrateur

Na een kort verblijf in Arnhem nam hij zijn

dere relatie, die volwaardig lid van het gezin

van de Oost-Indische Maatschappij in Bata

intrek in het adellijke landhuis De Beele

moet zijn geweest, want ook hij ontving een

via zomaar ineens van het toneel. Onaan

in Voorst, met 14 kamers, keukens, kelders,

opvoeding en opleiding.

gekondigd en zonder verklaring keerde hij

bijgebouwen en veel grond. Daar kon hij als

In 1861 nam Van Dolder de leiding van het

terug naar Holland. Daar schrok men van ...

vermogend koloniaal rentenier een grote

kantoor inSemarang van de Oost-Indische

Niet lang daarna kwamen er telegrammen

staat voeren. Pikant detail: hij huurde het

Maatschappij op zich. Gouverneur-generaal

dat betalingen door het bedrijf gestaakt

landgoed van baronSloet van de Beele, de

waren. In Holland en in Indië begonnen

gouverneur-generaal met wie hij in Indië zo

de Kamer van Koophandel en de Handelsver

obligatie-, lijfrente- en wisselhouders zich te

goed door één deur kon.ln zijn levensstijl

eniging in Semarang zag hem graag komen.

roeren. De kranten in beide landen bericht

van grand seigneur paste ook het lidmaat

Sloet van de Beele benoemde hem tot lid van

Met zijn geliefde en hun kinderen woonde

ten voortdurend en uitvoerig over de val van

schap van de GrooteSociëteit in Zutphen,

hij in de belangrijkste straat vanSemarang,

de investeringsreus. Een faillissement werd

waar hij zijn standgenoten ontmoette. Het is

Bodjong, waar ook de woning van de resi

ternauwernood afgewend, omdat de Hoge

begrijpelijk dat niet iedereen even gelukkig

dent lag.

Raad surseance van betaling verleende en

was met de val van de Maatschappij en dat

de schuldeisers dwong een regeling te tref

menigeen zijn riante levensstijl knarsetan

In opdracht van de Handelsvereniging deed

fen. Gaandeweg werd meer bekend over de

dend gadesloeg. Een van hen was de expedi

Van Dolder met H.F. Morbotter onderzoek

bedrijfsvoering. Directeuren en administra

teur H. Kruseman in Zutphen, die als lid van

naar de exploitatie van suikerfabriek Poer

teuren bleken zich exorbitante salarissen te

de sociëteit met succes op zijn deballotage

wodadie. Hun rapport maakte in zakelijke

hebben toegekend (hoger dan de Balkenende

aandrong. Vervolgens bleek ook nog eens dat

en ambtelijke kringen in Indië en Nederland

norm). De directie in Amsterdam bleek geen

hij zichzelf uit de kas van zijn werkgever in

grote indruk en was mede de aanleiding tot

enkel inzicht te hebben in het financiële rei

Semarang een 'vertrekpremie' had gegeven.

de afschaffing van het Cultuurstelsel in 1870.

len en zeilen in Indië en de balans was nogal

Niet lang daarna overleed hij en zijn we
duwe, zijn geliefde Helena, ging in Zutphen

Maar daarvoor was Van Dolder nog actief in

geflatteerd: bezittingen stonden er voor veel

het actiecomité van de Handelsvereniging

te hoge bedragen op vermeld.

en later in Amsterdam wonen. In 18go werd

die een haven inSemarang wilde aanleg

Vincent Jacob van Dolder vroeg ontslag per

ze daar 'in kennelijke staat van onvermogen'

gen. Het comité ging naar Batavia en werd

1 januari 1871. Misschien dacht hij de dans te

verklaard. Ze was het hele vermogen van

door de gouverneur-generaal in audiëntie

ontspringen, hij was tenslotte al lange tijd

haar man kwijtgeraakt. 0

ontvangen. Vrijwel de volledige Indische en

uit Batavia weg. Zijn eigen belang had hij

Nederlandse pers berichtte daarover. Vincent

in de tussentijd uiteraard niet uit het oog
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Wil je meer weten over
Moesson, hèt Indische maandblad ?
Kijk dan eens op hun website

www.moesson.nl.
Ze hebben een aantrekkelijk
aanbod voor een abonnement.

