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In 1860 moet hij korte tijd in Holland zijn geweest, omdat toen de definitieve scheiding van zijn vrouw werd  

uitgesproken en daarvoor was een verschijnen in persoon voor de rechtbank destijds vereist. 

Omstreeks 1861 verhuisde hij naar Semarang als administrateur van de Oost-Indische Mij, waar hij op Bodjong ging 

wonen. Zijn huis werd voor de verponding op fl. 50.000 getaxeerd (huidige koopkracht ca. € 500.000). Hier was hij 

tevens  agent van diverse verzekerings-maatschappijen en van de Javasche Bank en lid van de Kamer van 

Koophandel en Nijverheid, alsmede van de Handelsvereniging. Zijn suikerervaring zal een belangrijke reden zijn 

geweest, dat de Kamer van Koophandel en Nijverheid in Semarang hem en H.F. Morbotter vroeg een rapport uit te 

brengen over de onderneming Poerwodadie. In Semarang ijverde hij ook voor de aanleg van een haven en maakte 

deel uit van de delegatie die in Batavia door de gouverneur-generaal ontvangen wordt. Hij liet in een reactie aan de 

redactie van het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (jg 1868) blijken door overleg met en bemiddeling van de gg tot 

een resultaat te willen komen.  

Rond 1870 verschenen in de Indische en Nederlandse pers onrustbarende berichten over de Oost- Indische Mij. die 

in betalingsmoeilijkheden geraakte en in 1875 geliquideerd werd. Als vertegenwoordiger in Indië moet Van Dolder 

daar eerder iets van gemerkt hebben. Waarschijnlijk daarom is hij voor zich zelf gaan handelen en in 1869 werd hij 

na een openbare aanbesteding contractant van de suikerfabriek Wonopringgo (Wånåpringgå) in Pekalongan. In 

1871, na zijn vertrek als administrateur bij de Oost-Indische Mij.,  kocht hij deze onderneming voor fl. 325.000, om 

hem twee jaar later voor fl. 1.050.000 weer te verkopen. [de huidige koopkrachtwaarde van zijn winst is ruim 7 

miljoen euro].  
 

Hij is in 1873 naar Nederland teruggekeerd en verbleef eerst in Arnhem en is later op het landgoed De Beele in 

Voorst gaan wonen2.  De grootte van het huis, 14 kamers voor slechts 3 personen, in aanmerking genomen, wekt de 

indruk van een hang naar een grand-seigneuriale levensstijl. In zijn laatste levensjaar haalde zijn betrokkenheid bij 

de Oost-Indische Mij. hem in. In eerste aanleg en in hoger beroep werd hij veroordeeld tot terugbetaling van fl.  



82.000 die hij ten onrechte uit de kas had opgenomen. Nog erger was zijn deballotage uit de Groote Societeit in 

Zutphen wegens zijn werkzaamheden bij de Oost-Indische Mij. Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze niet geringe 

publieke schande zijn gezondheid ongunstig beïnvloed, waardoor hij begin mei 1876 is gestorven. 

 

Zijn weduwe ging op de Groenmarkt in Zutphen wonen en verhuisde in 18813 naar Amsterdam met alleen haar 

dochter. Tien jaar later bleek de niet onaanzienlijke erfenis van Van Dolder verdwenen te zijn en moest zij berooid  

terugkeren naar Indië om tot haar dood bij haar zoon Lawrence te gaan wonen4. Daarna wordt zij in de RANI als 

“Wed. L. Adam” vermeld. Ze heeft tot ca. 1901 voor Lucien gezorgd, eerst in Bondowoso en later in Pandji, toen hij 

naar school moest. [Volgens Dies (H2) bewoonde zij een vleugel van de administrateurswoning van Pandji en 

mochten de zwaluwnesten uit bijgeloof niet weggehaald worden. Ze reed in een rolstoel met een fles rum onderin]5 . 

In 1911 is ze op Pandji, bijna 82 jaar oud overleden.  

 
2) Het is de vraag of hij het huis gekocht heeft want baron L.A.J.W. Sloet van de Beele liet het huis in 1890 na aan zijn tweede zoon. 

(Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 2, Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. 

Redactie: dr J.A.E. Kuys (eindredactie), drs R.M. Kemperink, E. Pelzers en drs P.W. van Wissing. Verloren Hilversum, 2000, 

pagina's 94-96.) 
3) Henri Vincent verlaat Zutphen in 1881 en dat is het laatste jaar dat Helena van Dolder-Cruickshank in het Adresboek van Zutphen 

vermeldt wordt. 
4) Dit blijkt uit onderzoek van Lucien Adam en uit advertenties van het CBG.  Mevrouw J. van den Boon-Pilon noemt in haar brief 

(inv. nr. 20 ) het grote portret van V.J. van Dolder in Amsterdam. Hij zou bakkebaarden gehad hebben. 

5) Aarnout Helb, kleinzoon van Dies vermeldt dit in een e-mail en dit wordt door de aantekeningen van Lucien bevestigd (niet de fles 
rum). 



Geboorte drie buitenechtelijke zonen

Scheiding 1860 en tweede huwelijk 1868

Geboorte dochter 1870



Bodjong de aanzienlijke straat 
waar Van Dolder woonde

Residentshuis



Activiteiten in Semarang



Onderzoek Poerwodadie



Haven Semarang

Laatste succes en vertrek



Vestiging in Voorst op De Beele

Bevolkingsregister Voorst
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