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Vrouwelijke Indische In’tvelds (X).  
Het gezin van Mathilda Josephine In’tveld en Andreas Michael Pfeiffer1 

 
Adriaan P. Intveld  

 
 

Inleiding 
 
In dit artikel wordt ingegaan op het gezin van Mathilda Josephine In’tveld en Andreas Michael Pfeiffer. Het geslacht 
Pfeiffer was afkomstig uit Nassau.2 Eind 18e eeuw vestigden de eerste leden van deze familie zich in Nederland, 
waar zij op den duur tot het patriciaat gerekend weren.3  
 

 
 

Familiewapen Pfeiffer4 
 
Veel mannelijke Pfeiffer’s werden officier, zo ook Frederik George Pfeiffer, de vader van Andreas Michael Pfeiffer, 
die een hoog gedecoreerde opperofficier was.5 Ook de vijf(!) broers van Andreas Michael Pfeiffer werden zonder 
uitzondering officier, en de meesten van hen zouden succesvolle militaire carrières hebben. De militaire loopbaan 
van Andreas Michael Pfeiffer steekt daar wat flets bij af, te meer omdat hij op 42-jarige leeftijd zijn wapenrok aan 
de wilgen hing en verder als burger door het leven ging. Helaas voor hem duurde zijn burgerbestaan maar kort… 
 
Zijn huwelijk met Mathilda Josephine In’tveld bracht zeven kinderen voort, waarvan twee zonen die de volwassen 
leeftijd zouden bereiken. Beiden zouden niet in de militaire voetsporen van hun vader treden, hoewel in hun vroege 
jeugd daar wel een aanzet toe was gegeven. De drie dochters die de volwassen leeftijd zouden bereiken trouwden 
allemaal ‘goed’: twee met officieren van Oost-Indisch leger en een met een gegoede particulier.6 
 
Het gezin heeft gedurende twee perioden (1870-1871 en 1876-1877) in Nederland gewoond, dit vanwege aan 
Andreas Michael Pfeiffer verleende verloven voor herstel van zijn gezondheid. Na afloop van de tweede 
verlofperiode (eind 1877) vertrok Andreas Michael Pfeiffer weer naar Indië, maar bleef Mathilda Josephine In’tveld 
met de kinderen in Nederland achter. De verwijdering van de echtelieden bleef niet zonder gevolgen: Mathilda 
Josephine In’tveld bracht eind 1879 in Amsterdam een kind ter wereld waarvan Andreas Michael Pfeiffer onmogelijk 
de biologische vader van kon zijn, dit omdat hij zich toen al weer twee jaar in Nederlands-Indië bevond. Hij zou het 
kind dan ook niet erkennen… Wanneer Mathilda Josephine In’tveld zich in 1881 weer bij haar man in Nederlands-
Indië voegt vertrekt zij vanuit Amsterdam met zeven kinderen,7 maar wanneer zij in Batavia overstapt doet zij dat 
met zes kinderen. De buiten-echtelijk verwekte Herman blijft kennelijk in Batavia achter, wellicht bij familie van 
Mathilda Josephine In’tveld. 
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Scheepsbericht in: Java-bode. Nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië, 21 juni 1881  

 

 
Scheepsbericht in: Java-bode. Nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië, 5 juli 1881 

 
Fragmentgenealogie 

 
MATHILDA JOSEPHINE IN’TVELD, geb. Padang 12 juni 18438 (dr. van Jacobus Frederik In’tveld en Maria 

Barthelemy),9 vestigt zich na de dood van haar man met haar kinderen in Nederland, overl. ’s-Gravenhage 21 dec. 
1925, tr. Padang 7 april 186410 ANDREAS MICHAEL PFEIFFER, geb. Nijmegen 24 febr. 1838, bij de Koninklijke 
Militaire Academie benoemd tot kadet voor het wapen der genie in Oost-Indië 20 aug. 1852, bevorderd tot korporaal 
5 nov. 1856, bevorderd tot sergeant 18 dec. 1857, benoemd tot 2e luitenant 8 maart 1858, ingescheept te Rotterdam 
a/b van het schip “Ternate” 20 juli 1858, aangekomen te Batavia 13 nov. 1858, bevorderd tot 1e luitenant 21 jan. 
1869, bevorderd tot kapitein 27 jan. 1869, twee jaren verlof naar Nederland tot herstel van gezondheid verleend 19 
okt. 1869, ingescheept te Batavia a/b van het schip “Noach II” 13 nov. 1869, aangekomen te Brouwershaven 27 
febr. 1870, ingescheept te Nieuwediep a/b van het schip “Nieuwe Waterweg II” 27 maart 1871, aangekomen te 
Batavia 5 juli 1871, twee jaren verlof naar Nederland tot herstel van gezondheid verleend 27 maart 1876, ingescheept 
te Batavia a/b van het s.s. “Madura” 15 april  1876,11 aangekomen te Nieuwediep 20 juni 1876, ingescheept te 
Nieuwediep a/b van het s.s. “Voorwaarts” 13 okt. 1877, aangekomen te Batavia 23 nov. 1877, in de periode 1877-
1879 krijgsverrichtingen tegen Atjeh, op verzoek wegens volbrachte diensttijd eervol en met behoud van recht op 
pensioen uit militaire dienst ontslagen 20 juni 1880,12 vestigt zich daarna te Soerabaja als civiel-ingenieur, overl. 
Soerabaja 19 nov. 1881,13 zn. van Frederik George Pfeiffer en Jeanette Janssen. 
 

 
 

Mathilda Josephine In’tveld  
(foto Ritscher & Landsman, Den Haag)  

 
 

Andreas Michael Pfeiffer  
(foto De Lavieter & Co, Den Haag) 
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Advertentie van Andreas Michael Pfeiffer in: 

Soerabaiasch Handelsblad, 1 sept. 1880 

 
Geboortebericht Maria Jeanette Pfeiffer in:  

Sumatra-courant, nieuws- handels- en advertentieblad, 22 juli 1865 
 

 Uit het huwelijk: 
1. MARIA JEANETTE PFEIFFER, geb. Fort de Kock 14 juli 1865, overl. ’s-Gravenhage 27 nov. 1931, tr. 

Sidoardjo (res. Soerabaja) 25 febr. 1885 JOHANNES CORNELIS SOETERS, geb. Beverwijk 23 juli 1854, bij de 
Koninklijke Militaire Academie benoemd tot kadet voor het wapen der infanterie in Oost-Indië 22 aug. 
1873, bevorderd tot korporaal 1 sept. 1875, benoemd tot 2e luitenant 5 juli 1876, ingescheept te Nieuwediep 
a/b van het s.s. “Voorwaarts” op 23 dec. 1876, aangekomen te Batavia 5 febr. 1877, in de periode 1877-
1878 krijgsverrichtingen tegen Atjeh, op eigen verzoek op non-activiteit gesteld zonder bezwaar van den 
lande voor de tijd van één jaar 5 maart 1880, op dezelfde voet verlengd 11 febr. 1881, op verzoek eervol uit 
militaire dienst ontslagen 30 maart 1882,14 daarna particulier, in de periode 1899-1910 vermeld als 
administrateur suikerfabriek Tjepiring15 te Kendal, in de periode 1901-1912 vermeld als adminstateur van 
het perceel Gebang Amon gelegen in het district Troeko van de afdeling Kendal, in 1906 vermeld als lid 
van het proefstation voor suikerriet in West-Jara „Kagok” te Pekalongan, in 1908 vermeld als voorzitter 
van de afdeling Semarang van het Algemeen Syndicaat van suikerfabrikanten op Java, in 1909 vermeld als 
lid van de Kendalsche Afdeelingsbank, in 1909 vermeld als voorzitter van het proefstation voor de Java-
Suikerindustrie te Semarang, in 1909 vermeld als lid van de Gewestelijke raad van Semarang, kocht in 1911 
een bosterrein te Huis ter Heide en liet hier in 1912 een landhuis bouwen, genaamd Overplaats Zandbergen, 
overl. ’s-Gravenhage 5 aug. 1925, zn. van Theodorus Soeters16 en Harmijntje Johanna Sweerts. 

 

 
 

Vooraanzicht suikerfabriek Tjepiring, omstreeks 1915  
(foto Charls & Co., Semarang) 

 
 

Urn van Maria Jeanette Pfeiffer 
en Johannes Cornelis Soeters  

te Driehuis 
(foto www.online-
begraafplaatsen.nl) 

 

 
Geboortebericht Elisa Mathilda Pfeiffer in: 

Sumatra-courant, nieuws- handels- en advertentieblad, 22 sept. 1866 
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2. ELISA MATHILDA PFEIFFER, geb. Padang 14 sept. 1866, 17 overl. ’s-Gravenhage 18 jan. 1938, tr. Modjokerto 
12 jun. 1892 HENRI COERT MOLL, geb. Zutphen 18 april 1859, als soldaat bij het instructiebataljon in dienst 
getreden 11 okt. 1874, bevorderd tot korporaal titulair 17 febr. 1875, bevorderd tot korporaal 4 juli 1876, 
bevorderd tot sergeant titulair 19 febr. 1877, bevorderd tot sergeant 20 okt. 1877, benoemd tot 2e luitenant 
23 dec. 1879, overgeplaatst bij het wapen der infanterie van het leger in Oost-Indië 12 febr. 1884, 
ingescheept te Amsterdam a/b s.s. “Sumatra” 16 juli 1884, aangekomen te Batavia 27 aug. 1884, bevorderd 
tot 1e luitenant 11 juni 1885, in de periode 1888-1890 krijgsverrichtingen tegen Atjeh, bevorderd tot kapitein 
10 april 1894, een jaar verlof naar Europa verleend wegens langdurige dienst 2 april 1896, ingescheept te 
Batavia a/b s.s. “Bromo” 6 mei 1896,18 aangekomen te Rotterdam 10 juni 1896, ingescheept te Amsterdam 
a/b s.s. “Burgemeester Den Tex” 17 april 1897,19 te Batavia aangekomen 26 mei 1897, een jaar verlof naar 
Europa verleend wegens ziekte 15 nov. 1900, ingescheept te Batavia a/b s.s. “Koning Willem I” 28 nov. 
1900,20 aangekomen te Genua 19 dec. 1900,21 bevorderd tot majoor 29 aug. 1901, ingescheept te Genua 
a/b s.s. “Koning Willem I” 25 april 1902,22 aangekomen te Batavia 18 mei 1902, op verzoek wegens 
volbrachte diensttijd eervol en met behoud van recht op pensioen uit militaire dienst ontslagen 3 juni 1904,23 
overl. Deventer 5 jan. 1943, zn. van Barend Johannes Moll24 en Anna Elisabeth Staal25 en wedr. van 
Catharina Johanna Pfeiffer.26 

 

 
 

Henri Coert Moll 
(foto J.J. van Melle, Bergen op Zoom) 

 
 
Gezamelijke advertentie van de Stoomvaart-Maatschappij 
‘Nederland’ en Rotterdamsche Lloyd, met daarin onder andere het 
s.s. “Koning Willem I”, het schip waarmee het gezin Moll-Pfeiffer 
twee keer zou reizen, Deli Courant, 24 nov. 1900 

 
3. FREDERIK GEORGE PFEIFFER, geb. Ambarawa 27 dec. 1867,27 bij het Korps Pupillen te Gombong als 

betalend pupil aangenomen 30 juli 1881, op verzoek van zijn moeder van het Korps Pupillen ontslagen 25 
juli 1882, in 1887 vermeld als korporaal bij het 8e regiment infanterie te Arnhem, vrijgesteld van dienst in 
de Nationale Militie 22 maart 1887,28 in 1899 vermeld als employee bij de onderneming Djampangan te 
Pekalongan, overl. Salatiga 16 okt. 1899, ongehuwd gebleven. 

4. THEUNIS ANDREAS PFEIFFER, geb. Batavia 4 juli 1869, bij het Korps Pupillen te Gombong als betalend 
pupil aangenomen 30 juli 1881, op verzoek van zijn moeder van het Korps Pupillen ontslagen 25 juli 1882, 
in 1887 vermeld als korporaal bij het regiment grenadiers en jagers te ‘s-Gravenhage, vrijgesteld van dienst 
in de Nationale Militie 16 maart 1889,29 in de periode 1901-1908 vermeld als stationschef bij de Madoera 
Stoomtram Maatschappij te Kamal (Madoera), in 1910 vermeld als employee bij idem te Bangkalan 
(Madoera), in de periode 1911-1916 vermeld als eigenaar van Hotel Nieuw Scheveningen te Kamal, in 1919 
vermeld als boekhouder bij de onderneming Animsand te Kalibaroe, in de periode 1921-1923 vermeld als 
expediteur te Soerabaja, bij overlijden eigenaar van het expeditiekantoor Tandjong Perak in Soerabaja,30  
overl. Soerabaja 12 aug. 1923, tr. Soerabaja 27 jan. 1894 PAULINA ALEXANDRINA DURKJE BIER, geb. 
Batavia 7 maart 1871, overl. Zwolle31 18 dec. 1967, dr. van Age Alexander Bier en de inlandse vrouw Atima. 
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Geboortebericht Theunis Andreas Pfeiffer in: 

Java-bode. Nieuws, handels- en advertentie-blad voor Nederlandsch-Indië, 7 juli 1869 
 

 
 

Graf van Theunis Andreas Pfeiffer32 
te Soerabaja, begraafplaats Peneleh 

(foto www.krancher.com) 

 
 

Graf van Paulina Alexandrina Durkje Bier33 
te Zwolle, begraafplaats Kranenburg 

(foto www.graftombe.nl)  
 

 

 
 

Pupillen te Gombong, 1898 (tekening J.P. de Veer) 

 
Zowel Frederik George Pfeiffer als zijn twee jaar 
jongere broer Theunis Andreas zouden gedurende een 
jaar toetreden tot het korps pupillen. De Militaire 
Pupillenschool was een in 1848 opgerichte 
onderwijsinstelling van het Oost-Indisch leger te 
Gombong, Midden-Java. De Militaire Pupillenschool 
was vooral bedoeld als voorportaal voor het leger en 
was opengesteld voor Indo-Europese jongens van 
tussen de zeven en achttien jaar. De meesten waren in 
de steek gelaten zonen van Europese militairen en 
inlandse moeders. Ook werden de zonen van naar 
elders vertrekkende militairen naar Gombong 
gestuurd. In het geval van de gebroeders Pfeiffer lag 
dit dus anders, zij werden als pupil opgenomen toen 
hun vader geen militair meer was, maar nog wel leefde.  
De diensttijd van de pupillen die deel uitmaakten van 
het korps begon vanaf hun 16e levensjaar, pas op hun 
18e werden ze ook daadwerkelijk voorgedragen voor 
een functie in het leger. Lang niet iedereen werd na 
afloop van zijn periode op de pupillenschool geschikt 
bevonden voor een specifieke functie in het leger; de 
meesten moesten zich voor tien jaar verbinden als 
fuselier. Op het niet dienstnemen in het leger stond 
een buitengewoon hoge afkoopboete. Voor de 
gebroeders Pfeiffer zal dit niet gegolden hebben, 
omdat zij beiden als betalend pupil opgenomen waren. 
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5. CATHARINA CHRISTIANA PFEIFFER, geb. Delft 15 okt. 1870,34 overl. Nieuwer-Amstel 29 juni 1886. 
 

 
Geboortebericht Catharina Christiana Pfeiffer in: 

Dagblad van Zuidholland en ‘s-Gravenhage, 18 okt. 1870 
 
6. JOHANNA AGATHE PFEIFFER, geb. Soerabaja 4 april 1875, overl. Wassenaar 2 jan. 1956, tr. Kendal 30 juni 

1901 (echtsch. ingeschr. ’s-Gravenhage 18 aug. 1931) ADRIËN HORACE MAXIMILIËN XAVIER 
TROUSSELOT, geb. Rotterdam 18 april 1876, in de periode 1901-1907 vermeld als procuratiehouder bij 
Maatschappij tot voorzetting der zaken van Linde en Teves te Semarang, in de periode 1907-1942 vermeld 
als compagnon en later mede-directeur van N.V. Technische Maatschappij Heringa & Wüthrich te Haarlem, 
overl. Bloemendaal 16 febr. 1952, zn. van Karel Frederic Johannes Petrus Trousselot35 en Johanna Adriana 
Elizabeth Lange, hij hetr. ’s-Gravenhage 18 sept. 1931 Marie Dedunslager. 

 

 
Geboortebericht Johanna Agathe Pfeiffer in: 

Java-bode. Nieuws, handels- en advertentie-blad voor Nederlandsch-Indië, 12 april 1875 
 

7. ADRIAAN PFEIFFER, geb. Heusden 1 jan. 1878,36 overl. Heusden 2 aug. 1878. 
 

Uit een onbekende relatie: 
1. HERMAN IN’TVELD, geb. Amsterdam 7 nov. 1879,37 vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie wegens 

lichaamsgebreken 7 juni 1899,38 overl. Soerabaja 8 nov. 1913,39 ongehuwd gebleven (voor zover bekend). 
 

 
1 Zie ook: H. Smabers, Pfeiffer. Parenteel en kwartierstaten (2005).  
2 Stamvader Johann Philipp Pfeiffer was volgens een overlevering een zoon van ridder Ludwig von Zeitelberg, die omstreeks 

1597 in Frankenland leefde en gehuwd was met jonkvrouw Bertha von Ravensberg. Door een twist met zijn enige broer, 
Ludwig Heinrich, waarin hij vermeende deze gedood te hebben, vluchtte hij naar het Nassausche, waar hij zich vestigde en 
de naam Pfeiffer aannam, volgens een vroeger aan hem gegeven bijnaam omdat hij zo goed fluit kon spelen. 

3 De familie Pfeiffer is niet alleen opgenomen in de reeks Nederland’s Patriciaat 8 (1917), maar ook in het Stam- en Wapenboek 
van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën (1890) van A.A. Vorsterman van Oijen. 

4 Heraldische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie, nrs. HDATNL013595 en HDATNL023296. Beschrijving 
van het schild: linksgeschuind: I in groen een omgewende, schuinlinks geplaatste hertenkop met hals van natuurlijke kleur; 
II in goud een schuinlinks geplaatste zwarte fluit. 

5  In 1864 gepensioneerd generaal-majoor der infanterie. 
6 A.H.M.X. Trousselot behoorde in 1917 tot de hoogst aangeslagenen in de Rijks directe belastingen in de provincie Noord-

Holland (bron: Haarlem’s Dagblad, 8 mei 1917) 
7 Haar broer Edwin In ’t Veld reisde tot Napels mee. 
8  Burgerlijke Stand van Padang, geboorteregister 1843, aktenummer 28. Getuigen waren Andries Hendrik In’tveld, oud 46 

jaar, ambtenaar in dienst van het Nederlandsch-Indisch gouvernement en oom van de geborene, en Thomas Hendrik 
Fisscher, oud 33 jaar, klerk op het bureau van de assistent-resident van Padang. 

9 Zie ook De Indische Navorscher 17 (2004), pag. 108. 
10  Burgerlijke Stand van Padang, huwelijksregister 1864, aktenummer 3. Getuigen waren Victor Barthelemy, oud 53 jaar, 

gepensioneerd ambtenaar en oom van de bruid en Bruno Hugo Stricker, oud 27 jaar, koopman, beiden wonende te Padang 
(via FamilySearch, filmnummer 1474370).  

11  Met echtgenote en zes kinderen (bron: Algemeen Handelsblad, 4 juni 1896). 
12  Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Officieren Landmacht en koloniale troepen, nummer toegang 2.13.04, 

inventarisnr. 397, folionr.: 132; idem inventarisnr.: 616, folionr.: 55; idem inventarisnr.: 669, folionr.: 87. 
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13  Nederland’s Patriciaat 8 (1917), pag. 347 vermeldt als datum van overlijden 17 november 1881. Er werd geen overlijdensbericht 

gevonden. 
14  Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Officieren Landmacht en koloniale troepen, nummer toegang 2.13.04, 

inventarisnr. 405, folionr.: 40; idem inventarisnr.: 624, folionr.: 37; idem inventarisnr.: 674, folionr.: 63. 
15  Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Kendalsche suikerfabrieken. 
16  Bij de geboorte van zijn zoon vermeld als commies eerste klas. 
17  Burgerlijke Stand van Padang, geboorteregister 1866, aktenummer 50. Getuigen waren Theunis Barthelemy In’tveld, oud 

44 jaar, koopman en oom van de geborene, en Abraham ten Bosch, oud 27 jaar, officier van gezondheid der derde klasse, 
beiden wonende te Padang. 

18  Met echtgenote en drie kinderen (bron: Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië, 5 mei 1896). 
19  Met echtgenote en kind (bron: Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad, 17 april 1897). 
20  Met echtgenote en drie kinderen (bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 24 dec. 1900). 
21  De reis van Batavia via Padang naar Genua verliep in een recordtijd van 21 dagen en 1 uur (bron: Scheepvaart, officieel orgaan 

van cargadoors en scheepsagenten te Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, 19 dec. 1900). 
22  Met echtgenote en drie kinderen (bron: Het Vaderland, Staat- en Letterkunding Nieuwsblad, 12 april 1902). 
23  Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Officieren Landmacht en koloniale troepen, nummer toegang 2.13.04, 

inventarisnr.: 407, folionr.: 108, inventarisnr. 463, folionr.: 102; idem inventarisnr.: 631, folionr.: 17; idem inventarisnr.: 675, 
folionr.: 182;  idem inventarisnr.: 745, folionr.: 144. 

24  Bij de geboorte van zijn zoon vermeld als winkelier. 
25  Bij de geboorte van haar zoon vermeld als modemaakster. 
26  Catharina Johanna Pfeiffer, geb. ’s-Gravenhage 9 febr. 1863, overl. Soerabaja 11 juli 1889, dr. van Frederik Johan Pfeiffer 

en Maria Johanna Wilhelmina van Dieren. Frederik Johan Pfeiffer was een oudere broer van Andreas Michael Pfeiffer, dus 
Catharina Johanna Pfeiffer was een nicht van Elisa Mathilda Pfeiffer. 

27  Burgerlijke Stand van Ambarawa, geboorteregister 1867, aktenummer 46. Getuigen waren Otto Heinrich Julius Muller (von 
Czernicki), oud 33 jaar, kapitein der infanterie en Karel Hendrik Harbord, oud 30 jaar, 2e luitenant der infanterie, beiden 
wonende te Ambarawa. 

28  Noord-Hollands Archief, Haarlem, Militairen Militie - Lotingsregisters, Watergraafsmeer, archief 23, inventarisnummer 112.  
29  Noord-Hollands Archief, Haarlem, Militairen Militie - Lotingsregisters, Watergraafsmeer, archief 23, inventarisnummer 126.  
30  Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, familieadvertenties Pfeiffer tot 1970, 25. 
31  De grafsteen vermeldt overleden in ‘Zandhove’. Dat is niet juist, Zandhove was de naam van een instelling voor de 

verzorging van uit Indonesië gerepatrieerde bejaarden. Het lag in de buurtschap Hoog-Zuthem, behorend tot de gemeente 
Zwollerkerspel. Na de opheffing van deze gemeente op 1 augustus 1967 lag het verzorgingstehuis in de gemeente Zwolle, 
zoals ook vermeld op haar persoonskaart. 

32  Opmerkelijk is dat de grafsteen vermeldt dat hij geboren zou zijn op 4-7-1867, dit moet dus 4-7-1869 zijn! In hetzelfde graf 
ligt zijn schoonvader Age Alexander Bier (zie ook: BRP/11, pag. 6). 

33  In hetzelfde graf ligt haar dochter Clara Hermina Paulina Pfeiffer. 
34  Burgerlijke Stand van Heusden, geboorteregister 1878, aktenummer 1. Getuigen waren Edwin In ’t Veld, oud 43 jaar, zonder 

beroep (en oom van de geborene) en Petrus Theodorus Albertus Sprengers, oud 35 jaar, gemeentesecretatris, beide wonende 
te Heusden. 

35  Bij de geboorte van zijn zoon vermeld als heel- en vroedmeester. 
36  Burgerlijke Stand van Delft, geboorteregister 1870, aktenummer 697. Getuigen waren Frederik George Pfeiffer, oud 74 jaar, 

gepensioneerd generaal-majoor (en grootvader van de geborene) en Pieter Wilhelm Pfeiffer, oud 30 jaar, 1e luitenant der 
artillerie (en oom van de geborene), beide wonende alhier. 

37  Burgerlijke Stand van Amsterdam, geboorteregister 1879, aktenummer 9930. Getuigen waren Edwin In’tveld, oud 47 jaar, 
zonder beroep (en oom van de geborene) en Anthonius Adrianus de Jong, oud 27 jaar, zonder beroep, beiden wonende 
Kalverstraat 12 te Amsterdam. Verder vermeldt dat akte dat hij geboren is als Herman Pfeiffer, maar dat bij vonnis van de 
arrondissiments-rechtbank te Amsterdam van 19 oktober 1880 Andreas Michael Pfeiffer ontkent de vader te zijn... 

38  Stadsarchief Amsterdam, Militieregisters, archiefnummer 5182, inventarisnummer 4359.  
39  Zijn naam komt niet voor in de Adresboeken en ook niet in de Naamlijsten, wat er op zou kunnen duiden dat hij niet 

officieel ingeschreven stond in Nederlands-Indië. Bij zijn overlijden wordt in de Regeringsalmanak nadrukkelijk vermeld 
dat hij een zoon was van Mathilde Josephine In ’t Veld, wat vrij uitzonderlijk is. Hij werd begraven op de begraafplaats 
Peneleh te Soerabaja (bron: BRP/12, pag. 99). 


