
Vincent Jacob van Dolder
1815 - 1859



Vincent Jacob van Dolder 
â    08-03-1815 te Maartensdijk 

x1   06-06-1839 te Wageningen met Albertina Charlotte Stulen (â17-04-1815 te Rotterdam onder de naam Nack); 

i 13-02-1860 

x2   03-06-1868 te Semarang met Helena Cruickshank (IIv) (â 25-03-1829; �22-03-1911 te Panji) 

 Albertus Redlod â 23-01-1858 te Tegal1 

 Jacques Redlod â 7-05-1861 te Semarang1 

Henri Vincent â 08-02-1867 te Semarang1 

 Johanna Wilhelmina Helena â 08-05-1870 te Semarang 

�     03-05-1876 te Voorst Gld 

 

Vincent Jacob van Dolder was  de (officieuze) stiefvader van Lawrence Adam (II) en daarom mag aangenomen 

worden dat hij een bepaalde invloed op zijn vorming had. Bovendien heeft hij ongetwijfeld de opleiding van Lawrence 

in Nederland en in Duitsland betaald en verondersteld mag worden dat zijn contacten de weg hebben gebaand voor 

het begin van diens loopbaan  in de suikerindustrie. 

Wanneer hij de moeder van Lawrence, Helena Cruickshank, heeft ontmoet is niet met zekerheid vast te stellen. 

Vermoedelijk is dat bij zijn halfzuster Berthe Hoola van Nooten in Louisiana geweest. Tussen 1853 en 1873  verbleef 

hij in Indië, eerst in Surabaya, dan Batavia, vervolgens Tegal en tenslotte in Semarang. Uit de Indische kranten blijkt 

dat Helena Cruickshank zeker vanaf Tegal in zijn gezelschap verkeerde.  
 

Vincent Jacob kwam uit een ontwikkelde familie, zijn grootvader en vader waren beiden dominee en hadden dus een 

academische studie voltooid. Zijn moeder overleed 9 maanden na zijn geboorte en zijn vader hertrouwde een jaar 

later. Vincent was leerling van de Latijnse school in Wageningen en kreeg in de tweede klas in 1828 een prijs. Vier 

jaar later blijkt hij de lessen van de Latijnse scholen in Zwolle te volgen en kreeg weer prijzen en wordt met lof 

genoemd.  Zijn vader overleed in 1832 als dominee in Wageningen, waar zijn stiefmoeder  kostschoolhoudster was.  



Wie als voogd fungeerde voor de dan ruim 17 jaar oude jongen is niet bekend. Het gedenkboek t.g.v. het 200-jarig 

bestaan van de RU Utrecht (ed. 1837)  noemt hem als medisch student in de feestelijke optocht, waarin hij Joan 

Adolf hertog van Holsteijn Sonderburg uitbeeldde. Het is onwaarschijnlijk dat hij arts is geworden, want enige jaren 

na 1837 kocht hij van J.M. Rosenik de steenfabriek de Stevensweert te Wageningen. De nieuwe eigenaar liet zo 

voortvarend afgraven, dat de zomerdijk moest worden verlegd en een flink stuk van de waard aan de rivier moest 

worden prijsgegeven. In 1839 trad  hij voor de eerste keer in het huwelijk en niet lang daarna verkocht hij de 

steenfabriek weer, want in 1843 is de Engelsman John Bowles eigenaar. In 1844 meldde hij dat hij uit Wageningen 

vertrekt, vermoedelijk om naar België te gaan. Daarna blijkt hij zich op de koloniale suikerfabricage te hebben 

gericht door de promotie van een in België ontwikkeld kooktoestel, de zgn. “cône de Lembecq”. Dit toestel, een sap-

centrifuge,  kon hij in 1847 in Brits Guiana (Demerary) beproeven op de plantage Ruimveld van F. Van der 

Oudermeulen. De contacten via zijn halfzuster en wijlen zijn zwager, de in Demerary geboren Philip Hoola van 

Nooten zullen daarbij vermoedelijk nuttig zijn geweest. Uit publicaties in Indische kranten blijkt dat hij zich 

geassocieerd had met de Maatschappij de Atlas die stoommachines en nu ook de suikercentrifuge fabriceerde. Voor 

dit bedrijf reisde hij vermoedelijk tussen 1849 en 1852 naar Louisiana, waar hij volgens eigen bewering de 

centrifuge introduceerde op verschillende suikerplantages en het alleenrecht voor verkoop in Amerika verwierf. 

Mogelijk is hij gelijk met zijn halfzus Berthe Hoola van Nooten in 1850 naar Amerika vertrokken. Voor of kort na zijn 

verblijf in Guiana zijn zijn vrouw en hij met onderling goedvinden van tafel en bed gescheiden. 

 

Na terugkeer in Holland in 1852 ging hij het volgende jaar naar Surabaya om daar als gemachtigde van de Mij. De 

Atlas de centrifuge te verkopen. De proef daarmee op  de Suikerfabriek Waroe werd in de Javabode lovend 

beoordeeld. Twee jaar later werd hij in Batavia administrateur van de in 1842 in Amsterdam opgerichte  Oost-

Indische Maatschappij van Administratie en Lijfrente. De Oost-Indische Maatschappij trad o.a. op als beheerder van 

gronden en organiseerde verkopingen van bijv. koffie en fungeerde als een bankinstelling. In die plaats was hij ook  



lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, van het Indisch Genootschap en van het Bataviaasch Genootschap 

voor Kunsten en Wetenschappen. Hij was in Indië dus een redelijk vooraanstaande persoon.  

Vincent verbleef  een aantal jaren in Tegal, waar hij o.m administrateur van de door de Mij. gepachtte suikerfabriek 

Bandjardawa was. Begin 1858 werd daar zijn eerste buitenechtelijke kind geboren: Albertus Redlod Launij (Blijkbaar 

had hij iemand bereid gevonden om als vader te fungeren, maar de keernaam Redlod wees duidelijk genoeg naar 

hem)1.  De Oost-Indische Mij. kreeg met het gouvernement een langdurig geschil over de door hen gepachte 

suikerfabrieken Tjomal en Bandjardawa. De procedures liepen tot aan de Hoge Raad, maar de landsregering werd 

door elke rechtbank in het ongelijk gesteld. De regering in Den Haag bleef niets anders over dan aan de Tweede 

Kamer een extra crediet van fl. 1 miljoen (huidige koopkracht ruim 9 miljoen €) te vragen om alle kosten te kunnen 

betalen. Vrijwel zeker verwierf  Van Dolder daarmee naam in de ondernemers- en suikerwereld, ook omdat de affaire 

veel publiciteit in Indië en Nederland kreeg.   
 

1) Albert, Jacques en Henri zijn voorhuwelijkse kinderen. Albert kreeg bij zijn aangifte de achternaam Launij en Jacques de 

achternaam Goodwill. Henri Vincent en Johanna Wilhelmina Helena woonden in Voorst bij V.J. van Dolder en na diens overlijden 

tot 1881 bij zijn weduwe in Zutphen. De namen van deze kinderen keren terug in namen van kinderen van Lawrence. Het zijn drie  

halfbroers en een halfzuster van Lawrence. Henri Vincent en Jacques Redlod verbleven ook enige tijd op het Instituut van 

Kinsbergen in Apeldoorn en gingen met B.J. von Pritzelwitz van der Horst mee naar het landgoed Spaensweerd in Brummen. 

 



Geboorte en onderwijs



Studie en huwelijk;            steenbakkerij en vertrek 



Beproeving cone de Limbecq
in Guiana en in Suriname

F, v.d. Oudermeulen
directeur NHM

Plantage
La Rencontre



Naar Louisiana, Holland en
in 1853 naar Indië

Keert in 1852 terug uit New York

Via vertegenwoordiging van De Atlas 
wordt hij administrateur van de O-I Mij.



Berthe komt in Indië -
Van Dolder met Helena

naar Tegal

Administrateurswoning sf Bandjardawa
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