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Van de voorzitter

Het jaar 2017 is geen makkelijk jaar gebleken. Het overlijden van ons mede-
bestuurslid Vincent J.J. Kerkhoven op 16 april heeft ons allen zeer geraakt. 
Het bestuur heeft na de crematie bloemen gelegd bij het Indisch Monu-
ment te Den Haag en we hebben gezamenlijk bij zijn dood stil gestaan op 
de Kumpulan.

Daarnaast zijn er veel plannen om onze mooie stichting toekomstbestendig 
te maken. Als eerste vraagt het project de biografie van K.F. Kerkhoven onze 
aandacht. Eén van de zwaartepunten zal de thee- en familiegeschiedenis in 
de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn. Er is nog veel onderzoek gaan-
de. Nieuwe ideeën en wegen zijn nodig om dit project te kunnen financie-
ren. Uw inbreng en voorstellen kunnen van overwegend belang blijken te 
zijn. 
Het tweede project is in vergevorderd stadium. Het betreft het beeldmateri-
aal, dat gedigitaliseerd en geïnventariseerd wordt. Zo wordt ons 
beeldarchief langzaam toegankelijk voor geïnteresseerden. In de toekomst 
zal een selectie van het beeldmateriaal via de website te zien zijn. 
Het derde project is de formele overdracht aan het Nationaal Archief. 
Fysiek is een groot deel van het archief, waar Karel van der Hucht zo hard 
aan gewerkt heeft, al overgedragen. We kunnen u nu berichten dat de fees-
telijke formele overdracht daarvan in Den Haag zal plaatsvinden op vrijdag 
9 februari. Op de Kunpulan van 18 maart zullen we daarvan verslag doen!

U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat onze website niet op orde is. We 
proberen nog steeds de inhoud van de site die Vincent beheerde te redden 
en te gebruiken. Wel hebben we besloten om zelf een aanvang te maken 
met de website te moderniseren en toegankelijker te maken. De website is 
te bereiken via www.theefamiliearchief.nl.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar kandidaten voor het bestuur. Liefst 
iemand van de jongere generatie. Dit is overigens geen eis, maar wel prettig 
met het oog op continuïteit. Een mogelijke kandidaat heeft zich al aange-
meld! 

Voorts laat de voorzitter weten voor het eerst van 
zijn leven in Indonesië te zijn geweest en hij is daar 
diep van onder de indruk. Hierdoor speelt hij met 
de gedachte om weer een Theereis te organiseren. 
Hij hoort graag reacties op dit idee.



Hij liet zich in Yogyakarta zelfs verleiden tot de 
aanschaf van een gebatik  kunstwerk.

De Kumpulan is dit jaar verhuisd naar Baarn. Niet omdat we zo ontevreden zijn met Bronbeek, maar 
Baarn biedt ons meer ruimte en verandering van spijs doet eten! Bovendien hopen we daar minder pro-
blemen met de geluidsinstallatie te ondervinden. Twee interessante sprekers zijn uitgenodigd. Ik hoop u 
dan ook weer welkom te heten in maart om te genieten van een gezellige en interessante Kumpulan.

Selamat,
Gijs de Waal
Voorzitter

Vincent Kerkhoven in memoriam

IN MEMORIAM VINCENT J.J. KERKHOVEN, 1948 - 2017. Op 16 april 2017 overleed te Leidschendam geheel 
onverwacht ons mede-bestuurslid Vincent Kerkhoven, betreurd door zijn drie kinderen en  zijn partner, 
zijn moeder en andere nabestaanden.  Vincent was lid van het stichtingsbestuur sinds 1989 en een van 
de vertegenwoordigers van de Eduard Julius Kerkhoven tak van de theefamilie, van de theeondernemin-
gen Sinagar-Tjirohani en Panoembangan. Vincent beheerde ons foto- en filmarchief. Na de theereis in 
1995 bezocht hij Sinagar nog een aantal keren en legde contact met vele verre familieleden daar. In de 
28 jaar dat hij bestuurslid van de stichting was, was hij altijd even betrokken. Wij missen hem zeer.

Van der Huchtschool

In het tijdschrijft van de Historische  Vereniging Soest/Soesterberg (38e jaargang nr. 3, Herfst 2017, pp. 
18-31) heeft de heer van der Meulen een artikel geschreven over het “Humanitair van der Huchtonder-
wijs -- historie en achtergronden”.
Caroline Constance Albertine Kerkhoven (1840 - 1915) en haar volle neef en echtgenoot Johan Carel van
der Hucht (1832 - 1888), geheelonthouders en vegetariërs, waren zeer begaan met de dierenbescher-
ming en de ontwikkeling van kinderen. Zij correspondeerden daarover met gelijkgestemden in West-Eu-
ropa. Na het overlijden van Johan Carel  was Caroline van der Hucht-Kerkhoven oprichtster (in 1891) van
de Kinderbond en stichtte zij (in 1907) het J.C. van der Huchtfonds, stichting ter bevordering der huma-
nitaire idee en lotsverbetering der dieren. Nog bij haar leven was in Soest op humanitaire grondslag de
Engendaalschool opgericht, te vergelijken met de Larense Humanitaire school (1903) van Jacob van Rees
en de Werkplaats Kindergemeenschap (1926) van Kees Boeke.
In 1928 werd de Engendaalschool als dank voor een legaat van Caroline van der Hucht-Kerkhoven om-
gedoopt in Van der Huchtschool, die inmiddels drie locaties in Soest heeft. Het J.C. van der Huchtfonds
fuseerde in2014 met de Martina de Beukelaar Stichting tot de stichting Van der Hucht de Beukelaar, en
verstrekt nog steeds financiële bijdragen aan projecten die de gezondheid bevorderen van mens en dier.



De ‘eerste’ van der Hucht-
school, toen nog Engendaal-
school geheten op Bosstraat 
16. Opgericht op 2 septem-
ber 1913. Foto omstreeks
1920.

Karel Felix Kerkhoven

      Negla; Karel met oudste dochter Carla (1921)             Nelly met Carla (1920)

Karel Felix Kerkhoven, geboren te Gamboeng (Tjiwedej) 23 april 1887, was de vierde en jongste zoon 
van de pioniers van theeonderneming Gamboeng; Rudolph Eduard Kerkhoven en Jenny Elisabeth 
Henriëtte Roosegaarde Bisschop. Karel was de enige zoon die niet naar Holland werd gestuurd voor 
de middelbare school, hij volgde de HBS in Batavia.
Na zijn studie werktuigbouwkunde in Zürich liep hij een stage bij Smit in Slikkerveer, werkte twee 
jaar bij zijn vader op Gamboeng en zes jaar bij Staatsspoorwegen te Bandoeng en Poerwokerto. In 
1915 trouwde hij met Cornelia Wiechtert en samen kregen ze twee dochters, Carla en Marga. 
Intussen had zijn vader de pacht voor theeonderneming Negla (Pengalengense hoogvlakte, hoogte 
2000 meter) verkregen, die Karel vanaf 1919 ontwikkelde en tot grote bloei bracht. 



De Japanse bezetting bracht in dit alles dramatische verandering. 
Karel werd, na een periode onder de Japanners op Negla, in een jap-
penkamp geïnterneerd. Na de bezetting nam Karel , die van zijn naas-
te familie als enige op Java verbeleef, de rehabilitatie van de onderne-
mingen Ardja Sari, Gamboeng, Malabar en Negla op zich. In het najaar 
van 1947 kon hij voor het eerst naar de ondernemingen toe en werd 
hij geconfronteerd met de verwoesting ervan. Door de veranderde 
geopolitieke verhoudingen wilde Karel niet langer in Indië blijven. Ne-
gla werd verkocht en toegevoegd aan de buuronderneming Sedep. 
Begin 1949 verliet Karel Nederlands-Indië, samen met Nelly die in juni 
1947 vanuit Holland naar Indie was gekomen. 

Karel in 1946

Ze vestigden zich in Den Haag. Karel was een verbitterd man geworden, door de conflicten met zijn 
broer Edu en later ook met Emile, door de ervaringen in het jappenkamp en door de veranderende 
wereld om hem heen. In Den Haag hield hij zich nog lange tijd bezig met de nasleep van de onder-
nemingen. Negla was verkocht, maar Gamboeng, Ardja Sari en Malabar werden voortgezet. Er waren 
voortdurend conflicten over wat te doen tussen de aandeelhouders. Uiteindelijk verkoopt Karel zijn 
aandelen en daarmee komt definitief een einde aan zijn Indische leven. 
Karel overleed in 1966. Maar niet nadat hij de gigantische correspondentie van zijn vader toegankelijk 
had gemaakt: de bron van Hella Haasse’s ‘Heren van de thee’. Geïnspireerd door zijn vader bouwde 
Karel zelf ook een formidabele correspondentie op, deels verloren tijdens de Japanse bezetting en 
de periode van de Bersiap, deels gelukkig bewaard gebleven. Hierin komt het fascinerende beeld 
naar voren van een ondernemer, die aan de bloei van het  Nederlands-Indië van de eerste veertig 
jaren van de 20e eeuw actief heeft bijgedragen, in jappenkampen geïnterneerd is geweest, en die de 
uittocht van de Nederlanders uit Indië aan den lijve heeft ondervonden.
Alles bijeen, stof voor een zeer interessante biografie. 

Inkijkje biografie K.F. Kerkhoven

Thijs Brans, oudste kleinzoon van Karel Kerkhoven, 
heeft, naast ander materiaal, een jachtmes aan de 
stichting geschonken, zie aanwinstenlijst. 
Aan dit mes is een verhaal verbonden dat zich 
afspeelt tijdens de bezetting van Nederlands-Indië 
door de Japanners. Dat verhaal krijgt zeker een 
plaats in de biografie. Hieronder is vast een kleine 
aanzet te lezen.



Toen Nederlands-Indië door de Japanners was bezet, werd Karel in november 1942 met veel andere 
planters uit de Preanger geïnterneerd in het Chinese Palace Hotel op Kebon Djati in Bandung. Met 
enige ironie haalde Karel later in een brief aan dat hij daar zelf, samen met Bertha, als kind nog had 
gelogeerd. Tot zijn verrassing werd hij, samen met een tiental andere planters, op 15 januari 1943 
weer uit het kamp gehaald en tewerkgesteld op Negla. Reden was dat duizend Japanse economen 
waren omgekomen toen hun schip, op weg naar Java, werd getorpedeerd.  Het was de bedoeling 
geweest dat zij de leiding over de ondernemingen op Java, op zich zouden nemen. 
Al in het najaar van 1942 had er een plantersvergadering op Malabar plaatsgevonden. Onderwerp 
was onder andere de ‘nationale kant van onze positie’, zoals Henk van der Meer (administrateur op 
Tanara, een onderafdeling van Malabar) later beschreef. De angst voor collaboratie dus. De uitkomst 
van die vergadering was om schijnbaar mee te werken met de Japanners, maar waar mogelijk de 
belangen van de onderneming te dienen. 
Karel keerde dus op 15 januari 1943 terug op Negla. Hij was toen wat wel denigrerend een “ballen-
jongen” werd genoemd. Europeanen in dienst van de Japanners waren verplicht om een band met 
de Japanse vlag om hun arm te dragen. De meeste Europese werknemers waren geïnterneerd, een 
enkeling wist buiten schot te blijven door vriendschappelijke banden aan te knopen met de Japanse 
bezetter, tot grote woede van Karel. In die periode was het toegestaan dat hij een jachtmes bij zich 
droeg, mits het lemmet niet groter was dan 25 centimeter. Op één van zijn tochten over de onderne-
ming stortte hij in een diepe valkuil. Deze werden door talrijke stropers in het bos gegraven met als 
doel mentjeks, een hertensoort, te vangen als voedsel. Karel schreef erover: 

“Het was een nauw gat van 2 1/2 m diepte waarin ik mij bijna niet verroeren kon. ‘t Is een wonder 
 dat ik er mijn benen niet bij gebroken heb. Mijn hulpgeroep in dat bos gaf niets, en mijn linkerschouder 
was door ‘t hevig omzwaaien v. mijn arm nogal beschadigd en is zelfs nu nog niet geheel hersteld. Het 
jachtmes dat ik bij me droeg, heeft redding gebracht, omdat ik daarmee tenslotte treden heb kunnen uit-
krabben in de gladde wanden.” 

In december 1943 weigerde Karel nog langer voor de Japanners te werken. Hij was van mening dat 
hij niet meer kon voldoen aan de afspraken die op de plantersvergadering waren gemaakt. Als hij 
langer door zou blijven werken, maakte hij zich in zijn ogen schuldig aan collaboratie. Samen met 
Juffrouw Simons, de huishoudster die al jaren werkzaam was op Negla, werd hij op de bus naar Ban-
doeng gezet. Juffrouw Simons, die Indo-Europese was van een categorie die niet werd geïnterneerd 
door de Japanners, bleef in Bandoeng wonen. Karel werd tezamen met een, diezelfde dag, opgepak-
te groep Vreemde Oosterlingen opgesloten in het LOG (Lands Opvoedings Gesticht) te Bandoeng. 
Daar verbleef hij een aantal weken tot hij begin februari 1944 werd overgebracht naar Tjimahi IV, wat 
voor de bezetting de legerplaats was van het KNIL bij Bandoeng. Op 31 oktober 1945 heeft hij dit 
kamp verruild voor dat van het 15e bataljon te Bandoeng. Pas in maart 1946 kon Karel het kamp de-
finitief verlaten en het zou nog tot augustus 1947 duren voor hij Negla en de andere ondernemingen 
terug zou zien.

Donateurs
Nog steeds is het bestuur dringend op zoek naar donateurs om de biografie over Karel Kerkhoven te 
kunnen realiseren. Een bijdrage kunt u overmaken op NL26ABNA 0503 4078 79, ten name van de 
stichting. Informatie over fiscale aftrek van uw donatie kunt u bij onze penningmeester Jacqueline 
Hooijer verkrijgen. 

Als er iemand is die beschikking heeft over en/of toegang tot materiaal dat bij ons nog niet bekend 
is en dat op deze periode of op K.F. Kerkhoven betrekking heeft en u wilt dat met ons delen? Heel 
graag! Neem dan contact op met Swanica Bergsma (secretaris), bergsmas@xs4all.nl
Postadres: St. Radboudstraat 4, 3817 BN Amersfoort.



Aankondigingen Kumpulan-lezingen

Lezing door Ir. Frank van den Berg

Dr N.P.  van den Berg 

Norbertus Petrus van den Berg (Rotterdam 5-11-1831 - Amsterdam 8-1-1917) was president van de 
Javasche Bank, nadien president van De Nederlandsche Bank. Zoon van Petrus Franciscus van den 
Berg, graanhandelaar, en Emilia Maria Theresia van Kerckhoff. Gehuwd op 18-5-1861 met Carolina 
Frederika Holle. Uit dit huwelijk werden 3 zoons en 2 dochters geboren.
Hij was een interessante man, politiek invloedrijk en mijn overgrootvader.

Lezing Dr. Tom van den Berge

‘Theeplanters in tijden van oorlog en revolutie’ 

Tom van den Berge is als onderzoeker direct betrokken bij het project ‘Dekolonisatie, geweld en 
oorlog in Indonesië, 1945-1950’ van de instituten KITL V, NIOD en
NIMH. Hij maakt deel uit van het deelproject Internationale Politieke Context en gaat een lezing 
geven over de situatie van de theeplanters tijdens de oorlog en de daaropvolgende 
dekolonisatie.

Aanwinsten 2017 

Bijgevoegd is de jaarlijkse aanwinstenlijst.

Website
Voor andere wetenswaardigheden verwijzen wij naar de website van de Stichting.
www.theefamiliearchief.nl 



Het bestuur
wenst u een
voorspoedig  

2018



Aanmelding Kumpulan 2018

Let op: dit jaar vindt de Kumpulan plaats op een andere locatie!

De Kumpulan 2018 van de Stichting zal plaatsvinden op: 
Zondag 18 maart 2018 in Sociëteit de Vereeniging  te Baarn
Adres : Stationsplein 64, 3743 KM Baarn
Telefoon: 035-5412573.
(Voldoende parkeergelegenheid bij het station dat tegenover de sociëteit ligt.)

Het programma luidt als volgt.
Vanaf 10.30 uur: 

• Ontvangst deelnemers met koffie en spekkoek
• Korte huishoudelijke vergadering
• Lezing door Frank van den Berg
• Korte pauze
• Lezing door Tom van den Berge
• Rijsttafelbuffet 13.00 uur
• Uiterlijk 14.30 uur einde bijeenkomst.

Maximaal 65 deelnemers op basis van wie het eerst komt en betaalt, wie het eerst maalt.
Aanmeldingen graag vóór eind februari 2018 bij het secretariaat via onderstaande strook of e-mail-
adres: bergsmas@xs4all.nl 
De kosten bedragen € 27,50 p.p. (koffie/thee/spekkoek, maaltijd, 1 drankje).

Wij hopen weer vele donateurs, hun introducé’s en andere belangstellenden te verwelkomen!

—————————————————————————————————————
De aanmelding bij voorkeur per e-mail. Adres:  bergsmas@xs4all.nl

Aanmelding Kumpulan Theefamilie Archief, zondag 18 maart 2018 te Baarn.

Naam:                                                                          Aantal personen:

Adres:       Telefoonnummer: 

De verschuldigde kosten ad  € 27,50 per persoon dienen vóór 1 maart 2018 overgemaakt te worden 
op IBAN NL26 ABNA 050 34 07 879 t.n.v. SITFAvdHcs te Amersfoort onder vermelding van  Kumpulan 
2018. 

Handtekening:



————————————————————————————————————————————
STICHTING INDISCH THEE- EN FAMILIE-ARCHIEF VAN  DER HUCHT    C.S.

- - - opgericht Doetinchem 14 januari 1983 - -   -
Ingeschreven onder nummer 41048513 in het stichtingenregister van de KvK 
te Arnhem Gerangschikt als een Stichting van het Algemeen Nut krachtens 

kenmerk 11913
d.d.  28 augustus 1997 van Registratie en Successie te ’s-Hertogenbosch

————————————————————————————————————————————
AANWINSTENOVERZICHT 2017

In 2017 werden de volgende documenten als schenking of in bruikleen ontvangen voor het stichtingsar-
chief:

van H. Bosselaar te Nijverdal:
- Brieven van Gustaaf Cornelis Bosscha, Gus, aan zijn moeder gedurende zijn reis en
verblijf in Nederlands Indie, 1930 - 1933. Deel I, augustus-september 1930, 178 pagina’s
transcripties en foto’s.

van M.K. Brans (4.3.3.2.4.1.1) te Amsterdam en Kaapstad:
• 7 dossiermappen, waarin o.a. - Acte van geboorte Karel Felix Kerkhoven (originele copie uit 1947) en

Acte van overlijden Karel Felix Kerkhoven (1966).
• Zeven foto’s: Zurich (Studentenvereniging Hollandia) en Negla.
• Jacht- en andere verhalen (1921-1940) van Karel Felix Kerkhoven.
• Jachtdagboek Afrika 1927 van Karel Felix Kerkhoven.
• Persoonlijke correspondentie (1937-1948) Karel Felix Kerkhoven (4.3.3.2.4) met Carla Brans-Kerkhoven

(4.3.3.2.4.1).
• Foto’s Negla, Malabar, Tjikepoeh, Bandoeng en wereldreis Cornelia Kerkhoven-Wiechert en Karel Felix

Kerkhoven.
• Dagboek wereldreis 1939 van Cornelia Kerkhoven-Wiechert (e.4.3.3.2.4) en Karel Felix Kerkhoven.
• Acht briefkaarten wereldreis Cornelia Kerkhoven-Wiechert en Karel Felix Kerkhoven (1939).
• Zakelijke correspondentie (na 1945) Karel Felix Kerkhoven met belanghebbenden Ardja Sari, Gam-

boeng, Malabar en Negla.
• 3 fotoalbums
• jachtmes
• Beker schietvereniging Negla 1e lustrum 1933-1938 (winnaar: K.F. Kerkhoven)
• Fotoverslagen:  jacht Afrika 1939, Tjikepoeh 1933-1940, Negla en Gamboeng
• doos losse foto’s
• Handgetekende plattegrond Tjikepoeh 1910
• statuten NV Negla
• jaarverslag Malabar 1942-1949
• jaarverslag Negla 1940

uit de nalatenschap van wijlen Vincent J.J. Kerkhoven (4.3.13.2.7.1):
• Vele documenten, brieven en fotoboeken betreffende theeonderneming Panoembangan en

andere familieondernemingen. Inventarisatie is gaande.

van D. van der Meulen te Soest:
• D. van der Meulen, 2017, De Van Zoys tot Soest, Tijdschrift van de Historische Vereniging Soest/Soes-

terberg, 38e jg, 3, p.18-31, ”Humanitair van der Huchtonderwijs – historie en achtergronden”.
• T. Hartman, 2017, Van Zoys tot Soest, Tijdschrift van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg, 38e

jg, nr.4, p.6-9, ”De ’Van der Huchtscholen’ in Soest”.



 De stichting heeft tot doel de geschiedenis te achterhalen van familie- thee- en kina-ondernemingen 
op West-Java: Parakan Salak, Sinagar, Panoembangan, Waspada, Goenoeng Mas, Ardja Sari, Gamboeng,       
Malabar, Taloen en Negla.

Publicaties en documentaires gebaseerd op materiaal van het  stichtingsarchief:

- van der Hucht, K.A., Kerkhoven, C.L.M. 1982, Zenit juli-aug. 1982, pp.292–300, De Bosscha-Sterren
wacht. Van thee tot  sterrenkunde.

- Nieuwenhuys, R. 1982, De theejonkers van de Preanger, in: Komen en Blijven (Amsterdam: Queri
do),  pp.10–59.

- van der Hucht, K.A. 1983, Over Multatuli 11, pp.60–61, Een apocriefe Multatuli   foto.
- van den Berg, N.P., van der Hucht, K.A. 1988, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 42, pp.153–

212, Vier generaties van een clan actief in de theecultuur op Java. Parenteel Albertus van der Hucht
Carolina F. van Wijnbergen.

- van  der  Hucht,  K.A.  1989,  Indonesi¨e  Naderbij  no.71/72,  dec.   1989,  pp.72–74,  De  gamelans
van  Parakan  Salak.   De terugkeer van een gong ageng naar gamelan Sari Oneng te  Sumedang.

- van den Berg, N.P. 1991, Indische Letteren 6e jg. no.3, pp.115–127, “Een mijner beste Indische vrien
den”. De relatie tussen Cd.  Busken Huet en A.W. Holle.

- Haasse, H.S. 1992, Heren van de thee (Amsterdam: Querido, ISBN: 978 90 214 3746 0 / NUR 301,
62ste druk  2011);
• 1993, Pengusaha teh (Jakarta: Kompas);
• 1994, I Signori del tè (Milano: Rizzoli. ISBN 88-17-67418-4).
• 1995, Die Teebarone (Hamburg: Rowohlt. ISBN 3-8052-0554-6).
• 1996, Les Seigneurs du thé (Paris: Éditions du Seuil. ISBN 2-02-022155-1, herdruk 1998).
• 1999, Los Señores del té (Barcelona: Ediçions 62 - Ed. Península. ISBN 84-8307-181-9).
• 2002, Nhung ong vua chè (Hanoi: Nha Xuat Ban Van Hoc Trung Tam Nghien Cuu Van Hoa Quoc

Tê).
• 2003, P’ani cajovych plantazi: rodinna saga (Praha: Brana. ISBN 80-7243-181-1).
• 2007, Oi Baronoi tou tsagiou (Athene: Ekdoseis Kastaniotis. ISBN 978- 960-03-4359-5).
• 2010, Panowie Herbaty (Warszawa: Noir sur Blanc. ISBN 978-83-7392-320-1).
• 2010, The Tea Lords (London: Portobello Books Ltd. ISBN 978-184-627-1717, 2e druk  2013).
• 2015, Sang Juragan Teh (Jakarta:  Kompas Gramedia), ISBN 978-602-03-2342-8.

- van den Berge, T. 1993, in:  ‘Van kennis tot kunst.  Soendanese poezie in de koloniale tijd’, proef
schrift Rijksuniversiteit Leiden, I.1., pp.11–30, De planter (over K.F. Holle).

- Kerkhoven, M.C. 1995, “... en waren niet kinderachtig”. 100 jaar  familiegeschiedenis  (1843-1943)
opgetekend aan  de hand  van  fragmenten  uit  brieven  en dagboeken.

- ’s-Gravesande, A., 29 augustus 1995, tv-documentaire, “De Nieuwe Heren van de Thee” (Amsterdam:
AA Media  Mij/ NPS).
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