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Voorwoord 
Dit boek neemt je eerst mee naar de tijd van mijn Duitse voorouders en het koloniale verleden van 
Nederland, alle genealogische vondsten en zal eindigen in verzamelingen en compilaties van interviews 
met nog in leven zijnde nakomelingen.  

Verder wil ik met name R. van Holtz bedanken voor zijn inzet en onderzoek in Duitsland naar de 
voorouders en ook het Nationaal Archief in Den Haag om zonder verdere kosten inzage te verlenen in 
Militair Archief Materiaal. 
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Barmen 

 
Barmen de historie (1800-1900) 

Barmen was de geboorte grond dan J. F. Pieper en maakt tegenwoordig 
deel uit van de grote agglomeratie Wuppertal in de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen. De stad Barmen had begin 1800 ongeveer 2000 
inwoners en bloeide op als industriële textielstad in de 19e eeuw. De 
Wupper vallei, met als hoofdsteden Barmen en Elberfeld, hoorde met 
Leipzig tot de oudste industrieregio's van Duitsland en na Manchester 
ook tot een van de oudste en grootste in Europa. De Wupper vallei werd 
dan ook het “Manchester van Duitsland” genoemd. 
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Barmen was tevens de bakermat van het Marxisme. 
Friedrich Engels geboren in Barmen (1820) was een Duits 
industrieel en Filosoof en heeft Karl Marx van financiële 
steun voorzien bij het schrijven van het boek “Het 
Kapitaal”. Ook was hij in 1848 mede-auteur met Karl Marx 
bij het schrijven van “Het Communistisch Manifest”. 
Friedrich Engels verhuisde naar Engeland om verdere 
studie te doen naar de effecten van de Industriële 
Revolutie en schreef daar “De toestand van de 
arbeidersklasse in Engeland” (1845).   In Barmen staat nog 
altijd een beeld van Friedrich Engels met teksten in zowel 
Duits, Engels en Chinees! 

 

 

 

 

Kinderarbeid was tijdens de industriële 
revolutie een alledaags begrip in Barmen. 
Met de "Wet tegen kinderarbeid" maakte 
Friedrich Wilhelm IV van Preußen hier 
een  duidelijk eind aan op 16 mei 1853: 
"Jonge werknemers tot de leeftijd van 
veertien mogen slechts worden 
tewerkgesteld ... voor zes uur per dag." en 
werk was niet langer toegestaan voor 
kinderen jonger dan tien jaar. In 1855 
werd het verbod op werk verhoogd tot de 
leeftijd van twaalf jaar. 
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In 1863 startte Friederich Bayer (1825-1880) een fabriek voor 
synthetische kleurstoffen.  

In 1881 werd Bayer een internationale onderneming en startte 
een divisie voor laboratoriumonderzoeken naar kleurstoffen, 
half preparaten en geneesmiddelen. Waaronder ook de “Drug of 
the century” Aspirin®, dat ontwikkeld was door Felix Hoffmann 
en in 1899 op de markt kwam. 

 

 

 

 

 

Verder stond Barmen-Elberfeld bekend om de metaalwerken. 

 

Het noordelijker gelegen Ruhrgebied dankt ontstaan en groei mede aan de vraag naar kolen en ijzererts 
van de expanderende Wupper-regio in de 18e en 19e eeuw.  
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In 1870 was Barmen volledig ondergedompeld in Industrie. 

Volgens de Winkler-Prins uit 1870: 

“Barmen, eene stad in het 
Pruissische disstrict Dusseldorf 
en hiervan sedert eenigen tijd 
een afzonderlijk arrondissement 
uitmakende, ligt in het dal der 
Wupper langs den spoorweg en 
heeft eene lengte van 2 uren 
gaans, van EIberfeld tot aan 
Langerfeid. Men verdeelt haar  in 
drie hoofdwijken, namelijk in 
Boven-, Middel- en 
Beneden-Barmen, die te voren 
gescheiden waren, en één voor 
één uit eenige dorpen bestonden, 
namelijk Boven-Barmen uit 

Wupperfeld, Rittershausen , Wichlingshausen en Heckinghausen, — Middel-Barmen uit Gemerke, Werth 
en Scheuern, — en Beneden-Barmen uit Dörnen, Bruch, Haspel enz. De bevolking bestaat er uit 60,000 
zielen , waarbij zich ongeveer 7000 R. Katholieken bevinden. Men heeft er eene regtbank, eene kamer van 
koophandel, een aantal kerken en scholen enz. Bij deze laatste zijn 23 scholen van lager onderwijs, 2 
middelbare meisjesscholen enz. 

Barmen is eene der voornaamste fabrieken handelsplaatsen van Duitschland, ja, van geheel Europa. Tot 
aan de 16de eeuw stonden er slechts eenige boerderijen, wier bewoners van landbouw en veeteelt 
leefden. De eerste tak van nijverheid was er eene bleekerij, — toen kwamen band- en garen-fabrieken, en 
weldra volgden er linnenweverijen. Vooral sedert 1706 heeft er de fabriek-nijverheid eene verbazende 
vlugt genomen. Geweven goederen worden er thans in groote hoeveelheid vervaardigd, en ook andere 
fabrieken hebben er zich gevestigd. Er is eene beurs, en men heeft er 120 groote handelskantoren. In 
Beneden-Barmen is ook een badhuis met eene minerale bron.” 

 

 

 

 

 

https://www.ensie.nl/winkler-prins-1870/lengte
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Eind 19e eeuw kwam er een prestigieus bouw project: 

 

De Wuppertaler Schwebebahn ontworpen door Eugen Langen, met als doel deze te verkopen aan de 
stad Berlijn. De installatie met verhoogde stations werd gebouwd in Barmen, Elberfeld en Vohwinkel 
tussen 1897 en 1903. 

Een trotse industriestad dat het “Groß denken”  aanprees op de ansichtkaarten. 

Maar zoals Maurice Blessing schrijft in het Historisch Nieuwsblad (2009): 

“De atmosfeer in dit ‘Duitse Manchester’ is drukkend – en niet alleen vanwege de zware 
luchtverontreiniging. Het toch al streng protestantse Wupper-dal is tijdens de economische crisis onder 
de invloed geraakt van het piëtisme, een puriteinse variant van het lutherse  protestantisme. 

Wanneer de Barmensche fabrieksarbeiders zich na een zware en monotone werkweek – slechts 
opgevrolijkt door overvloedige schnaps-consumptie, schunnige liedjes en een incidentele knokpartij – in 
de kerkbanken zetten, krijgen ze vanaf de kansel te horen dat Verlossing op de korte termijn er voor hen 
niet in zit. Het enige wat ze kunnen doen is nederig en hoopvol wachten op de Dag des Oordeels. 
Vroomheid en hard werken mogen dan een plicht voor iedere gelovige zijn, ze brengen je niet 
noodzakelijkerwijs verder in het leven. God heeft immers alles al voorbeschikt.” 
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K.N.I.L. Soldaat worden 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat aan het eind van de 19e eeuw veel arbeiders aan deze stinkstad 
wilden ontsnappen. Zij die genoeg geld hadden kozen voor een overtocht naar Amerika om een nieuw 
bestaan op te bouwen. Voor jonge avonturiers en ex-militairen was er de verleiding zich aan te melden bij 
het Koninklijk Nederlands Indië Leger (KNIL). Waar de Nederlandse regering adverteert met voor die tijd 
zeer hoge beloningen. 

 

   



 

 

  9 

 

Johann Friedrich Pieper (1865-1900) 
Hier begint het verhaal van mijn Betovergrootvader Johann geboren op 6 februari 1865 in Barmen. 

Zijn ouders zijn getrouwd in Barmen op 22 december 1863. Zijn vader Johannes Wilhelmus Pieper 
(geboren op 8 april 1835 in Bühne, Nordrhein-Westfalen) en zijn Moeder Johanne Dell (geboren op 15 
september 1833 in Dönberg, Neviges). 

Vooralsnog is onbekend of Johann enig kind is gebleven in het gezin, maar voor wie een bezoek brengt 
aan Barmen-Wuppertal zal merken dat veel bedrijfjes de naam Pieper dragen. Dus niets is uitgesloten dat 
het gezin mogelijk ook groter was. Zijn vader had als beroep “Handarbeiter” wat mogelijk een van de 
beroepen was in een van de Textielfabrieken. Ook zijn opa Johannus Wilhelmus Pieper (geboren 14 
november 1794  in Bühne, Nordrhein-Westfalen) was een eenvoudige dagloner.  

Wat dus aangeeft dat Johann in een eenvoudige arbeidersfamilie geboren was. 

Gezien dat de ooms en tantes van Johann uiteindelijk ook relaties aangaan in de omgeving van Barmen. 
Kan je concluderen dat zijn grootouders al met het hele gezin naar Barmen waren verhuisd, aangetrokken 
door de werkgelegenheid van de vroege industriële revolutie. 

Op 17 jarige leeftijd vertrekt Johann naar Nederland om in Rotterdam (Auswanderungs-Jahr: 1882, 
Datum 13 september 1882, Auswanderungs-Ziel: Rotterdam, Niederlande (Quelle: Landesarchiv NRW, 
Auswanderer aus dem Rheinland, BR 0007 12041 206) bij zijn oom in te gaan wonen Carl Pieper 
(geboren 6 januari 1838 in Bühne).  Carl woont daar aan de Oostmolenstaart 17 te Rotterdam en was een 
Bierhuishouder (Een bierhuis is een gelegenheid, waar bier getapt wordt, bijvoorbeeld een herberg of 
tapperij.). Later zal Carl weer naar Barmen verhuizen als zijn vrouw Bertha Vogelbusch (geboren 10 juli 
1834 in Barmen) komt te overlijden (in Rotterdam op 19 april 1889). 

 

Afbeelding : Stadsarchief Rotterdam Bevolkingsregister, Registernr. B-8, gezinshoofden Pee-Sch, 
1880-1890, archief 494-03, inventarisnummer 514 
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Volgens de bijschriften van de inschrijving in het Militair Stamboek heeft Johann volgens eigen zeggen 
welgeteld 2 maanden in Rotterdam gewoond, voordat hij zich aangemeld bij de KNIL. 

 

 

Zijn stamboeknummer is dan 15730.  Naast de gegevens van zijn ouders worden ook wat uiterlijke 
kenmerken vermeld zoals bruin haar en grijze ogen. Op het laatste blad staat tevens zijn (latere) 
overlijden vermeld en ook dat er een melding is gedaan aan de familie in Barmen. 

Hoewel in het bevolkingsregister van Rotterdam 6/2/1855 als geboortedatum wordt vermeld, wordt in het 
militair stamboek duidelijk 6 februari 1865 vermeld. Dit laatste wordt ook bevestigd uit de scan van de 
geboorteakte in Barmen. 
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Geboorteakte van Johann Friederich Pieper in Barmen. 
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Trouwakte van zijn ouders 22 december 1863 in Barmen. 
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Gezien Johann op 17 jarige leeftijd naar Nederland vertrok en van juli 1882 tot en met augustus 1882 bij 
zijn oom heeft gewoond, en zich daarna begin oktober 1882  aanmeldt bij de KNIL. Waarschijnlijk 
allemaal zo gepland en duidelijk dat Johann met zijn uitschrijving in Duitsland en zijn kortstondig 
verblijf bij zijn oom, duidelijke een missie had zich aan te melden als KNIL soldaat. 

 

Het Koloniaal Werfdepot bevond zich in die tijd nog in Harderwijk (1814 tot 1909) dat toen eenvoudig via 
stoomtrein vanuit Rotterdam aan te reizen was.  

“Te Harderwijk kon men intekenen voor een vaste dienstperiode in Nederlands-Indië. In het depot 
werden de soldaten in ongeveer zes weken klaargestoomd voor deze dienst. Eenmaal gereed met hun 
opleiding vertrokken de militairen meestal in detachements-verband onder leiding van een officier per 
trein naar Rotterdam of Amsterdam, of per tjalk naar het Nieuwe Diep, voor inscheping naar Indië. Voor 
hun vertrek werd te Harderwijk vaak nog als souvenir voor de familie een portretfoto gemaakt met 
teksten als Tot Weerziens of Naar Indië. Bijna 150.000 soldaten vonden hun weg van Harderwijk naar 
Indië. Veel van hen zouden ten gevolge van ziektes, oorlogshandelingen of inburgering in de Indische 
maatschappij nooit meer terugkeren naar Europa.” 
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De reis naar Indië. 
Vanaf 17 november 1869 werd het mogelijk via de Middellandse Zee door het Suez-kanaal te varen. Ook 
voor de relatie tussen Nederland en zijn oosterse achterland markeert het Egyptische kanaal het begin 
van een nieuw tijdperk. Het is de tijd van stoom, schroefaandrijving en staal. Voorheen duurde de reis wel 
acht maanden, afhankelijk van de wind. Maar nu de reis niet meer om Kaap de Goede Hoop gaat, zijn de 
heuvels van Sumatra al binnen zes weken in zicht. 

Twee rederijen beproeven hun geluk met de vaart op Nederlands-Indië. Elke week wordt een schip 
uitgezwaaid, afwisselend van de kades van Amsterdam en Rotterdam. De Indiëgangers verblijven in luxe 
hutten, voorzien van stromend water. Langzaam maakt het Europese uitzicht plaats voor een ander 
perspectief. De Straat van Gibraltar, Port Saïd, het Suezkanaal, Colombo. De tropenzon brandt, Batavia 
lokt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het militair stamboek is in de bovenregel is te lezen dat Johann op 14 oktober vanuit Amsterdam is 
vertrokken met de Princess Amalia. 

 

Dit schip vervoerde zowel Post, Goederen en passagiers.   
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Expeditie Stoomschip Prinses Amalia 

 

Bouwjaar:  1874 

Einddatum:  1907 

Leeftijd:  33 jaar 

Bouwplaats:  Glasgow 

Werf:  John Elder & Co. 

Bouwmateriaal:  ijzer 

Afmeting (m):  113,23 X 12,14 X 6,77 

Tonnage:  3480   (nieuwe meting) (=?)  
3200   (oude meting) 

Motor:  2 cil. compound 

Vermogen:  400pk 1600ipk 

Roepcode:  PQND 

Bron: https://www.scheepsindex.nl/schip.php?i=11547 

 

   

https://www.scheepsindex.nl/kaart.php?pid=15
https://www.scheepsindex.nl/werf.php?i=45
https://www.scheepsindex.nl/schip.php?i=11547#
https://www.scheepsindex.nl/schip.php?i=11547#
https://www.scheepsindex.nl/schip.php?i=11547#
https://www.scheepsindex.nl/schip.php?i=11547
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Aan deze reis zijn een aantal bijzonderheden: 

Besmetting in het Midden-oosten 
Omdat er in er besmettingen waren in het Midden-oosten moesten schepen die uit het Suezkanaal 
kwamen een aantal dagen in de quarantaine plaats (Frioul-archipel) een eiland voor Marseille aanmeren. 
Ook de Amalia was hier al op 19 september 1882  eens een aantal dagen vastgehouden op de heenweg 
naar Amsterdam, maar was er niets geconstateerd. Op de reis (terug) naar Batavia was hier geen verder 
geen oponthoud.  

  

Oorlog tussen Egypte en Engeland 
De Egyptenaren die zich met grootspraak verzetten voor de 
Engelse overheersing in het gebied, en het Suez-kanaal willen 
sluiten voor de Engelsen. De Fransen en Engelsen welke sinds 
1877 de staatsfinanciën controleerden en een grootse 
bezuinigingsmaatregelen eisten. Zo dreigde Europa ineens 
controle en investeringen te verliezen door het Egyptische 
verzet, geleid door kolonel Ahmed Urabi.  In juni 1882 kwam het 
in Alexandrië tot hevige rellen tussen Europeanen en 
Egyptenaren. De machtsstrijd tussen Urabi en de inmiddels voor 
de Egyptische kust gearriveerde Britse marine vloot escaleerde. 
De Britten bombardeerden  de Egyptische fortificaties aan de 
kust van Alexandrië. Urabi verklaarde daarop de oorlog. Maar 
het veel sterkere Britse leger zegevierde al in december 1882.  

Waarna er een langdurige bezetting zou volgen, door de Britten, 
op Egyptisch grondgebied. 
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Het strijdtoneel was gelukkig  ver genoeg van Port Said. 
En de Prinses Amalia verlaat vervolgens op 5 november 
zonder enige kleerscheuren het Suezkanaal en zet de reis 
voort naar Atjeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 november 1882 arriveerde de Prinses Amalia in 
Atjeh. Daar moest het 2 dagen blijven om ingelicht te 
worden, om vervolgens in Batavia nog verslag te kunnen 
doen over de militaire stand van zaken in Atjeh. 
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Zodra het schip aankomt in Batavia 30 november 1882, wordt duidelijk door de vele advertenties, dat het 
schip allerlei luxe artikelen vervoerde zo vlak voor het Sint Nicolaasfeest. 
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Johann was dus al reeds in ter plaatse toen een van de grootste natuurrampen uit de geschiedenis zich 
voltrok in Nederlands Indië. 

De uitbarsting van de Krakatau (1883) 
Datzelfde jaar in mei stonden de kranten nog vol met 
advertenties om een rokende vulkaan te bewonderen. Dat de 
rederij lucratieve bedragen vroeg voor deze pleziervaart was wel 
duidelijk, maar lang mocht de pret niet duren. 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 augustus 1883, even na middernacht, vond een grote 
uitbarsting van de Krakatau plaats, waarschijnlijk tussen de 
pieken Danan en de Perboewatan. De berg rees op, scheurde 
open en stortte in, waarna de zee in het gapende gat stroomde. 
Dat gebeurde met vier explosies en die waren zo hevig dat de 
vulkaan zichzelf vernietigde. De catastrofale knal was bijna 
5000 kilometer verderop, voor de kust van Afrika, nog te horen.  

Door de aardverschuivingen ontstonden ook enorme tsunami’s. 
De plaats Merak op Java werd verwoest door een vloedgolf van 
46 meter hoog. Krakatau viel toen onder Nederlands gezag, net 
als de rest van Nederlands-Indië. De Nederlandse autoriteiten 
schatten dat er 36.000 doden vielen. 
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- Verslag in de Java bode van 1 september 1883 
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Hier onder een stuk van R.A. van Sandick het boek - In het Rijk van Vulkaan - 1890 

“Ik bevond mij in de maanden volgende op de uitbarsting op Sumatra's Westkust. Dat is een buitengewoon 
vulkanisch terrein. De aardkorst is daar alles behalve rustig. Aardbevingen en onderaardsche geluiden zijn er 
geene zeldzaamheid. Nog geen maand was er verloopen sedert de uitbarsting van Krakatau, toen ik te Padang 
den 21sten September eene aardbeving bijwoonde. Men beschouwt in Indië eene aardbeving gewoonlijk als 
eene vrij onschuldige zaak. Maar hem, die nog geen maand geleden eene ondervinding heeft opgedaan zooals 
de passagiers van de "Loudon", overkomt bij eene eenvoudige aardbeving of onderaardsch gerommel eene 
gewaarwording van nameloos wee, een onbeschrijflijk gevoel van hulpeloosheid; een ongemotiveerde angst 
maakt zich van hem meester; hij verwacht niet anders dan dat de golven van den Indischen Oceaan geheel 
Padang zullen overstroomen, zooals de wateren van Straat Soenda Telok Betong deden verdwijnen.—Trouwens 
de geschiedenis leert, dat eene dergelijke ramp ook te Padang geene onmogelijkheid is. Het Padang der 18de 
eeuw toch is juist op die wijze te niet gegaan. Den 10den Februari 1797, toen Padang in Engelsche handen was, 
onderging het eene hevige aard- en zeebeving. De golven liepen meerdere tientallen van meters op tegen den 
Apenberg. De geheele nederzetting overstroomde en werd een puinhoop.”   

 

De vrijmetselaarsloge "de Ster in het Oosten" te Batavia 
nam het initiatief tot het scheppen van een fonds, om 
zodoende op blijvende wijze de betrekkingen der 
omgekomen Europeanen te helpen. 

In Nederland werden bovendien, bij wijze van watersnood 
poëzie, verschillende kunstbladen uitgegeven. 

"Holland-Krakatau" verscheen met medewerking van tal 
van letterkundigen en teekenaars; ter gelegenheid van 
een fancy-fair te Amsterdam zag een polyglottisch 
courantje aan Krakatau gewijd het licht, waarin hartelijk 
gemeende woorden aan de ramp werden gewijd in allerlei 
talen, tot zelfs in het Hongaarsch, Spaansch en Russisch 
toe.” 
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Promotie 
In 1897 (bron Soerabaijasch handelsblad 28-08-1897) promoveerde Johann van 1e adjudant 
onderofficier naar onderluitenant (officier) in het 17e Bataljon te Pagang - Sumatra. 

Betekenis en defenitie  

Van Dale [1898] : Onderluitenant 

m. (-s), (Ind.) rang in het Oost-indisch leger boven adjudant-onderofficier en beneden tweede luitenant. 

Het gezin van Johann 
Op 13 mei 1889 (Op Goenoeng Sitoli, Pulau Nias, Nederlands Indië) trouwde Johann Friederich Pieper 
met Pauline Margaretha Bellaart (geb. 1873 Priaman, Sumatra) zij schonk hem 5 kinderen: 

1. Dochter: Maria Johanna Bertha Pieper (Geb. 17 februari 1890, Nias, Sumatra) 
2. Dochter: Paula Margaretha Francina Pieper (Geb. 15 augustus 1891, Padang-Panjang, Sumatra) 

3. Dochter: Wilhelmina Sophia (Fietje) Pieper (Geb. 5 september 1893, Padang-Panjang, Sumatra) 

4. Zoon: Cornelis Gerardus Frederik Pieper (Geb.  12 oktober 1895, Padang, Sumatra) 

5. Dochter: Alida Cornelia Petronella Pieper (Geb. 4 april 1898, Padang, Sumatra) 

Pulau Nias was een romantisch eiland met mooie stranden, maar verder een  vrij primitief gebied in die 
tijd met kleine dorpen en weinig infrastructuur. Na de geboorte van Maria vraagt het gezin dan ook weer 
overplaatsing aan om terug te kunnen gaan naar het gebied waar Pauline was opgegroeid en familie 
heeft.   
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Na een aantal jaar in Padang-Panjang te hebben gewoond, verhuist het gezin naar de grotere stad Padang 
waar het ongeveer 5 jaar woont, voordat in eind december 1899 Johann af moet reizen voor een 
overplaatsing in Meureudoe (Atjeh). Hij zet dan ook in november 1899 in Padang al zijn inboedel, dat 
niet mee kan reizen te koop. Dit geeft ook aan dat zijn hele gezin mee verhuisd naar de nieuwe 
bestemming. Hij bezat een aantal interessante zaken; zoals een draaiorgel en een flink aantal sier vogels. 
Wat aangeeft dat het gezin best welvarend was. 

 

“Sumatra-Courant” - 28 november 1899 

De WelEdG. in de titel werd gebruikt in die tijd bij personen welke een hogere opleiding hadden genoten 
en Hoogleraar, Doctorandus of Meester der Techniek. In de 15 jaar dat Johann inmiddels in Nederlands 
Indië verkeerde,  heeft hij dus flink doorgestudeerd. Verder was hij lid van een 
Onderofficiers-vereeniging “Eendracht maakt Macht”. Deze vereniging was in 1885 opgericht in 
Nederland om nabestaanden financieel bij te kunnen staan als een militair overleed. Hier mochten alleen 
officieren en onderofficieren aan deelnemen met een maandelijkse bijdrage van 10 cent. 
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Onderofficiers-vereeniging “Eendracht maakt Macht” 

 

De Kleine Courant - Amsterdam No. 4620 van dinsdag 10 maart 1885 : Kennisgeving van de oprichting van 
het verenigings fonds “Eendracht maakt macht”. 
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Het overlijden van Johann 
Lang zal zijn verblijf in Atjeh niet duren. Hoewel Atjeh al geruime tijd geannexeerd was door Nederland 
en het gebied op enkele rebellen na vrij rustig was. Was het alles behalve veilig gebied voor mensen met 
een arisch uiterlijk.  Niet alleen omdat een blanke huid werd gezien als de kleur van de “Belanda” de 
Nederlandse onderdrukker in Atjeh, maar ook was de blanke huid een kwetsbaarheid. Veel Duitse 
soldaten werden niet oud in de tropenzon en ook voor Johann was dit helaas het geval. Op 36 jarige 
leeftijd overleed hij in Meureudoe (Atjeh) ten gevolge van hoge koortsen. 

Als gerespecteerd burger werden er veel rouwbetuigingen in kranten geplaatst. 

 

In de Sociëteit “De Eendracht“ werd een voorstelling gegeven met als doel een deel van  de opbrengst ten 
gunste te stellen aan de nabestaanden. 

 

Betekenis en definitie  

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren : Operette 

Zangspel dat in tegenstelling tot de meeste opera’s een lichte inhoud heeft en doorgaans dan ook een 
goede afloop kent. De operette bestaat uit een luchtig verhaal (het libretto), dat deels gesproken en deels 
gezongen wordt in solo's, duetten, koorzang etc., met begeleiding van orkestmuziek. De operette heeft 
zich ontwikkeld uit de opera buffa, de opéra comique en de vaudeville. 
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Operette “De Boekdrukkunst” 

Helaas moet ik het 3e bedrijf schuldig blijven.  

De korte inhoud van de eerste 2 bedrijven van deze operette was als volgt.: 
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Pauline Pieper-Bellaart 
2 jaar na het overlijden van Johann duikt ineens in de Praenger-bode (11-11-1902) de naam van zijn 
vrouw Pauline op bij een aanvraag om mijnbouw te gaan plegen voor de terreinen gelegen in de onder 
afdeeling Toba (Tapanoeli), aangevraagd door  S.J.W. Mully , P.M. Pieper-Bellaart en F.H. van Praag. 
Mogelijk bevond Pauline zich nog in de hogere handelskringen met de riante weduwe uitkering die zij 
genoot. Maar mijn vermoeden is dat deze operatie nooit van de grond is gekomen en uiteindelijk 
hertrouwd Pauline in 1904 (15 april) op 31 jarige leeftijd met Frederic Achille Bédier de Prairie in 
Padang Pandjang (Pagaanse Bovenlanden, Batipoe en X Kota’s) wat toch al weer een aardige afstand was 
van het beoogde mijngebied. 

Zij schenkt hem nog 2 kinderen : 

- Henriette Pauline Bédier de Prairie (Geb. 28 apr 1904 in Padang Pandjang) 
- Paul Emile  Bédier de Prairie (Geb. 1 aug 1905  in Padang Pandjang) 

Pauline overleed in Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung op 16 november 1918 op 45 jarige 
leeftijd. Hoogstwaarschijnlijk was de gehele familie toen al zuidelijker gaan wonen in Lampung. 

De kinderen van Johann Friedrich Pieper 
Het verhaal gaat verder met de 5 kinderen van Johann, maar ook daarvan komen uiteindelijk  weinig 
nakomelingen. 

Maria Johanna Bertha Pieper 
( Maria is de moeder van mijn opa ) 

Zij verhuisd naar Batavia en krijgt een relatie met Lodewijk Gerhardus Jerome Böger welke 21 jaar 
ouder is. Lodewijk  was een Adjudant Onder-officier en later Magazijn Meester bij de Staats Spoorwegen. 
Hij was getrouwd met Saridjem (roepnaam Sophie), maar zij hebben moeite gezonde kinderen op de 
wereld te brengen. Slechts 1 overleefd de kindertijd en dat is Lodewijk Albertus Böger. 

- Dochter : Ida Katharina Böger (21 jul 1905 - 10 nov 1905) 
- Dochter : Anthonia Albertina Cornelia Böger (9 aug 1906 - 8 okt 1906) 

- Zoon: Lodewijk Albertus Böger (26 nov 1907 - ?) 

- Zoon: Gilles Böger (10 okt 1910 - 10 okt 1910) 

- Zoon: Cornelis Gerhardus Böger (24 nov 1911 - 13 dec 1914) 

Lodewijk Albertus Böger was een militair en is  gevangen genomen in de tweede wereldoorlog. Sergeant 
2e klasse bij gevangenneming WW II. - Bron : GEBBAS - Richard van Holtz 
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In het “Nationaal Archief” in Den Haag is zijn Interneringskaart te vinden: 
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Wat precies de relatie was tussen Maria en Lodewijk Gerhardus Jerome Böger is onbekend (of 
verzwegen). Er is geen bewijs gevonden dat Lodewijk en Maria getrouwd zijn geweest. Het zou heel goed 
kunnen dat Sophie niet meer in staat was kinderen te krijgen en dat Maria is gevraagd draagmoeder te 
worden, maar het is ook heel goed mogelijk dat er een buitenechtelijke affaire ontstond. In de latere 
rouwadvertentie wordt Maria nog wel eervol als zijn vrouw benoemd. Maar de kinderen dragen allemaal 
de naam van de moeder en zijn mogelijk nooit wettelijk erkend. Ook in het trouwboekje van mijn opa 
wordt zijn vader aangeduid met een liggende streepjes.  

Maria’s eerste bevalling was meteen een tweeling waarvan alleen 1 kind (Rosalie) het overleefde. 

- Zoon: René Pieper (27 aug 1918 Batavia - 31 aug 1918 Batavia) 
- Dochter: Rosalie Pieper (27 aug 1918 Batavia - 14 mrt 1987 Emmeloord, Nederland) 

- Zoon: Raoul Pieper (7 nov 1919 Batavia - 17 dec 1988 Dordrecht, Nederland) 

- Dochter: Esther Pieper (18 dec 1920 Batavia - 15 dec 2004 Rotterdam, Netherlands) 

Na de geboorte van Esther ook wel bekend in de familie als Tante Dé ging het mis. Maria werd na de 
bevalling ernstig ziek en bezweek op 30 dec 1920. 
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Paula Margaretha Francina Pieper 
Wat er precies allemaal heeft gespeelt is een raadsel, maar het is wel bekend in de familie dat Paula (het 
zusje van Maria) de zorg van de kinderen op zich heeft genomen. Lodewijk verdween volledig van het 
toneel en was mogelijk ook niet meer welkom bij de familie. Volgens familie overleveringen sprak Paula 
er altijd schande over, en beweerde dat er een vloek op de familie ruste. Paula was getrouwd met 
Frederik Willem Karel Schrieder (op 4 aug 1915 in Lampung). Zij heeft zelf geen kinderen gebaard. 

Paula is uiteindelijk in 1961 in Nederland overleden. 

Wilhelmina Sophia (Fietje) Pieper 
Tante Fie was getrouwd (op 5 feb 1916 in Lampung) met Nicolaas Arthur Schönherr (8 dec 1892  Fort 
de Kock, Bukittinggi, Sumatra - 26 apr 1971 Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland (78 jaar oud). Tante Fie 
overleed op 27 mei 1966 in Leidschendam-Voorburg, Nederland. 

Nicolaas Arthus Schönherr (Beroep Inspecteur der I.U.) is  later geridderd in de Orde van Oranje 
Nassau. 

Cornelis Gerardus Frederik Pieper 
Was een militair en is in 1942 is gevangen genomen in de tweede wereldoorlog, in een kamp geplaatst in 
Japan Tokyo en daar overleden. 

 

Volledige naam Gerardus Cornelis Frederik Pieper (へカルス コネルス フレトルク ピパ) 

Nationaliteit Netherlands (蘭) 

Rang (歩兵 二等兵) 

Stamboeknummer 94395 

Plaats gevangename 爪哇; Java 

Hij overleed op 28 sep 1944 in het Shinagawa Hospital, Tokyo, Japan aan Beri-Beri. Hij is in Japan 
gecremeerd. “His ashes were handed over to LT. BRYAN James of the Quartermaster Corps of the US 8th 
Army at Main Camp of Tokyo POW Camp on 10 September 1945”  

Zie interneringskaart: 



 

 

  31 
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Alida Cornelia Petronella Pieper 
Alida was getrouwd (rond 1920 in Batavia) met Emile François Dumas (29 okt 1880, Magelang, Java - 21 
okt 1948, Djakarta, Java - Begraven op de Europese begraafplaats Tanah Abang).  Emile was een 
weduwnaar en zijn eerste vrouw was Emilie Brünner (9 nov 1884, Temanggung, Java - 11 mrt 1915, 
Cilacap, Java).  Emile was vader van een dochter : Laura Dumas (28 jun 1914 Cilacap, Java - 22 feb 1996 
Den Haag, Nederland. Begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen.) Emile  en Alida hebben samen 
nog een dochter gekregen en zij heette Thera Dumas (22 mei 1917, Medan, Sumatra - 22 nov 2008, 
Groesbeek, Nederland). Alida is met de 2 dochters naar Nederland verhuisd en is in Nederland overleden. 

Kleinkinderen van Johann Friedrich Pieper 
René Pieper 
27 aug 1918 Batavia, Java - 31 aug 1918 Batavia, Java. 

Zoon van Maria Johanna Bertha Pieper en Lodewijk Gerhardus Jerome Böger. Hij overleed 4 dagen 
na de geboorte. En was een tweeling met Rosalie. 

Rosalie Pieper  
27 aug 1918 Batavia, Java - 14 mrt 1987 Emmeloord, Nederland 

Rosalie Pieper is de dochter van Maria Johanna Bertha Pieper en Lodewijk Gerhardus Jerome Böger 
en enige overlevende van de tweeling. 

Rosalie trouwde op 25 jan 1946 (in Bandung, Java) met Hans Christian van Holtz (23 jun 1891, Batavia, 
Java - 12 okt 1973 Noordwijk, Nederland). Hans was een weduwnaar en had 2 kinderen van zijn eerste 
vrouw Ijoet (1897 - 1931). Hans is pas later erkend door zijn vader in Nederland en droeg daarvoor nog 
de achternaam van zijn moeder Bénard.  

Rosalie en Hans kregen daarna nog 4 zoons en 1 dochter. 
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Raoul Pieper  
7 nov 1919 Batavia, Java - 17 dec 1988 Dordrecht, Nederland 

Raoul mijn opa.  

Hij trouwde op 21 mrt 1946 in Bandung, Java met Betty Broersma (14 feb 1924, Sukabumi, Java - 17 apr 
2009, Dordrecht, Nederland) en kregen 10 kinderen. 

Trouwboekje van mijn opa en oma: 

 
In 1978 was Raoul 40 jaar in dienst van de Nederlandse Landmacht en op de verjaardag van Koningin 
Juliana (op 30 april 1979) ontving hij, voor zijn bewezen diensten, een ere medaille in de Orde van Oranje 
Nassau. 
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Esther Pieper  
18 dec 1920 Batavia, Java - 15 dec 2004 Rotterdam, Nederland 

Esther die voor de familie de bijnaam Tante “Dé” had, was getrouwd met Heinrich Johann te 
Boekhorst (11 okt 1921, Zwijndrecht, Nederland - 8 sep 1990 Rotterdam, Nederland). 

Zij kregen 2 dochters. 

Thera Dumas 
22 mei 1917 Medan, Sumatra - 22 nov 2008 Groesbeek, Nederland (Begraafplaats : Jonkerbos R.K. 
begraafplaats Nijmegen) 

Thera was de dochter van Emile François Dumas en Alida Cornelia Petronella Pieper. 

Zij trouwde op 16 jan 1946 met Henry Adolph Curio (Harry) Senstius van der Meulen (10 dec 1911, 
Djogjakarta, Java - 18 nov 1994, Nijmegen, Nederland).  

Zij kregen een zoon Larry Senstius van der Meulen (27 jan 1951 - 23 feb 2005 Nijmegen). 

 

Achterkleinkinderen en verdere nakomelingen van Johann 
Friedrich Pieper 
Tijdens het schrijven van dit boek zijn veel van de achterkleinkinderen nog in leven. Hier stopt ook het 
“vrije” genealogisch onderzoek in het kader van de nu geldende privacywetgeving van Europa (GDPR) en 
de Nederlandse (AVG). Alle nog in leven zijnde nakomelingen worden zo goed mogelijk benaderd voor 
een interview. Alleen zij die toestemming hebben verleend, worden ook zij in dit boek opgenomen. 

Voor familie die deel willen nemen aan het onderzoek en de voltooiing van dit nakomelingen boek 
kunnen “Tijdelijk” gebruik maken van de volgende link: https://forms.gle/DSpVdp5aTT7yZLz39 

Let op: Vragen kunnen zeer persoonlijk zijn, maar zijn niet allemaal verplicht om in te vullen. Vergeet 
niet aan het einde aan te geven hoe de informatie gedeeld mag worden. 

Bedankt!     

 

-   WORDT VERVOLGD - 

https://forms.gle/DSpVdp5aTT7yZLz39

