
John
(Johan Willem Helen)

1884 - 1971



IIId   Johan Willem Helen 
â    06-03-1884 te Kraksaan, Besuki, Oost-Java [RANI 1885] 

x      10-04-1910 te San Piero in Campo met Giuseppina Montauti IIIev (â 19-03-1889 te San Piero in Campo op   

Elba; ��?? te San Piero in Campo)  
           Bernardina Giuseppina Luisa (Dies) (â 14-10-1911 te Fort de Kock (Bukittingi); ��??) 

           Lorenzo Giovanni Giuseppe, volgt IVf 

           Jolanda Giovanna Maria (Joli) (â 29-10-1916 te Padang; �??; �??te San Piero in Campo) 

�     04-01-1971 te Laren NH 

�  08-01-1971 te Den Haag op Nieuw Eik en Duinen 

 

John  kreeg de voornamen van zijn in 1870 geboren halftante Johanna Wilhelmina Helena van Dolder. Wat over hem 

bekend is, komt grotendeels  uit een necrologie die na zijn overlijden in het Billiton bedrijfsblad Erts verscheen. 

 

Uit de aantekeningen van Lucien blijkt dat John op zijn 9e jaar naar Holland is gestuurd en in de kost ging bij mej. De 

Stoppelaar, tante Dé, in Amersfoort. Vervolgens blijkt hij in 1896 in Leiden tot de HBS te zijn toegelaten, maar 

keerde al anderhalf jaar later terug naar Amersfoort om daar zijn diploma in 1901 te behalen. Verder verhaalt 

Lucien in zijn aanzet tot een levensverhaal dat John in 1902 in Delft geologie studeerde, maar te veel fuifde naar de 

smaak van zijn vader en daarom naar Duitsland moest gaan. Ook speelde hij frequent voetbal bij Quick in 

Amersfoort en bleef dat vanuit Delft tot 1908 doen. De kranten in Amersfoort roemden zijn spel. Volgens Lucien was 

John de begaafdste van de zeven zonen, hij was muzikaal en zowel een A-, als een B-man; hij blonk uit in talen en in 

wis- en natuurkunde. Tijdens de ontmoeting in 1902 in Krasnapolsky was John dronken. 

Hij studeerde geologie in Wenen en Freiberg en aan de Technische Universitát Bergakademie in Freiberg werd hij 

Diplomingenieur. Hij ging daarna naar Elba, voor geologen een interessant gebied en maakte een studie van de 

ijzermijnen en hield zich bezig met de ontginning van kleine mijntjes. Op Elba leerde hij Giuseppina Montauti kennen 

met wie hij in San Piero in Campo in het huwelijk trad.  



In 1911 ging John bij de Gouvernementsbedrijven, Dienst van het Mijnwezen werken als zgn. amtenaar ter 

beschikking voor mijnbouwkundig-geologisch onderzoek. Hoewel hij formeel in Weltevreden woonde, zwierf hij met 

zijn vrouw over Indonesié uit, o.a. in Bengkulu,  Zuid-Oost-Borneo en –Celebes. Hun drie kinderen werden allen op 

Sumatra geboren. Hij ging in 1923 met verlof, dat hij o.a. gebruikte voor onderzoek in Sardinië en studie in 

Heidelberg en Erlangen. Aan de laatste universiteit promoveerde hij tot doctor in de  filosofie in 1925 op een 

mineralogisch onderzoek naar covelliet in Alghero op Sardinië. 

In hetzelfde jaar trad hij in dienst van de Billiton Maatschappij en verhuisde met zijn gezin naar Manggar op Biliton. 

Behalve dat hij de problemen van de diepmijn-winning in Klappa-Kampit wist op te lossen, kon Billiton dankzij zijn 

onderzoek bauxiet gaan winnen op Pulau Bintan en later in Suriname.  

In 1931 gaat zijn vrouw met de kinderen in Den Haag wonen. Het bevolkingsregister vermeldt niet de aanwezigheid 

van John. Ongetwijfeld zal de overkomst te maken hebben met de verdere opleiding. Uit de gezinskaart blijkt, dat het 

oudste kind Bernardina Giuseppina Luisa (Dies) in 1937 naar Boekarest is vertrokken. Mogelijk was toen al de  in de 

familie bekende verwijdering tussen de beide echtelieden begonnen. Tussentijds is hij wel in Nederland geweest, 

want een Indische krant meldde zijn terugkeer in maar 1940. Een jaar later blijkt hij niet meer bij Billiton te werken, 

maar doceert dan aan de Technische Hogeschool in Bandung. 

 

John werd in 1945 door mogelijk pemuda’s gevangen genomen en pas in oktober 1946 bevrijd. In mei 1947 vestigt 

hij zich in Den Haag  waar hij zijn werk bij de Billiton Mij. hervatte. Voor het bedrijf maakte hij tot zijn pensioen in 

1953 nog enkele grote reizen naar Indonesie, Suriname en Thailand. In 1951 gaat hij in Amsterdam wonen en op de 

persoonskaart is vermeld dat zijn vrouw naar Elba is vertrokken. Door de geringe contacten met de familie is 

nauwelijks bekend wat hij in de laatste 18 jaar van zijn leven gedaan heeft. Zijn 80e verjaardag is op initiatief van 

Lucien op 6 maart 1964 nog in familiekring gevierd.  Zijn overlijden op 4 januari 1971, toen hij bijna 87 was,  moet 

in Laren vrij plotseling hebben plaats gevonden, want op zijn persoonskaart is een aantekening van het rapport van 

een lijkschouwer. Zijn vrouw was toen reeds overleden. 



Opleiding aan de HBS in Leiden en Amersfoort 1896-1901

Toelating Leiden 1896

Verlaat Leiden 1898 Behaalt diploma Amersfoort 1901



Pianoles in Leiden - voetbal bij Quick in Amersfoort Plantsoen 3,  Amersfoort
Herman, John, (a) Lucien, 



John studeert aan de TH Delft 1902-1907

TU Berg

Universität Wien

akademie Freiberg

Studie in Freiberg en Wenen 1908-1910



Geologisch ambtenaar in Indië 1911-1925

Tennis in Fort de Kock 1911
G = Giuseppina Adam-Montauti

G



Sardinië, Alghero - Covellin 

1923 - 1925 Verlof, onderzoek en promotie

Heidelberg - Karl Rupprecht Universitát
Erlangen - Friedrich-Alexander Universitát



1925 -1941 bij de   Billiton Maatschappij

Manggar Mineralogisch Laboratorium               Bedrijfswoning 1e ambtenaar 

Sociëteit Manggar Bauxietwinning Pulau Bintan                                     



1925 -1941 bij de   Billiton Maatschappij

Manggar Mineralogisch Laboratorium               Bedrijfswoning 1e ambtenaar 

Sociëteit Manggar Bauxietwinning Pulau Bintan                                     



Vrouw en kinderen in Den Haag Terug naar Indië doceren aan 
de TH in Bandung 1940-1942



Woont sinds 1957 in Amsterdam
en overlijdt in Laren

Na de 
oorlog
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