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Van de voorzitter

Beste vrienden van de thee,

Het jaar 2019 belooft mooi en interessant te worden. Helaas is de theereis, 
waarover u eerder een nieuwsbrief heeft ontvangen, uitgesteld naar 2020. 
Er zijn wel enkele reacties gekomen; maar het aantal was te summier om nu 
verder te gaan met de organisatie. Uitstel naar 2020 geeft ons meer ruimte 
om te peilen of er nog interesse is in een vierde theereis en naar welke vorm 
de meeste belangstelling uitgaat.

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden in 2018: Noor Bergsma is af-
getreden als bestuurslid, maar zij zal zich blijven inzetten voor de kumpulan 
in Baarn. Tot het bestuur toegetreden zijn Roelien Zantvoort (4.6.8.1.1.1.1.) 
en Frank van den Berg (4.6.7.5.2.3.). Zo hebben we toch weer een bestuur in 
balans en met nieuw elan! 
 

Jan Brewer is, samen met Noor, zeer actief met het samenstellen van Thema 
11 over Anna Jacoba van der Hucht, de vrouw van Johannes Kerkhoven. Het 
is voornamelijk gebaseerd op de brieven tussen 1842-1855 op Huize Hun-
deren geschreven. Hij zal over de voortgang van het werk een lezing geven 
op de komende kumpulan van 17 maart 2019. 
Ander goed nieuws is dat Jan Brewer veel materiaal heeft gevonden in de 
correspondentie van zijn ouders over het einde van de theeondernemingen 
Malabar en Taloen in Indonesië, dat in 1958 zijn definitieve beslag kreeg. 
Aangevuld met gegevens uit het archief van K.F. Kerkhoven over dit onder-
werp vormt het stof voor historisch onderzoek vanuit economisch per-
spectief. Ook zijn we bezig met een aanvulling te maken voor het “groene 
boekje”, de uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie jaarboek deel 
42 1988. Dat verhaal loopt tot 1942 en kan, mede op basis van voornoemde 
gegevens, worden aangevuld tot 1958.



Karel van der Hucht is druk bezig met het rubriceren van het foto- en filmarchief. Wijnt werkt aan de 
biografie over K.F. Kerkhoven en heeft op zich genomen om de website SITFA verder uit te breiden 
en bij te houden. De vindbaarheid zal worden verbeterd. 

U ziet het! Onze stichting biedt, naast de gezellige kumpulan met boeiende sprekers, ook veel 
mogelijkheid tot interessant onderzoek. Nog steeds ontvangt de stichting nieuwe aanwinsten. Veel 
werkzaamheden komen door vrijwillige inspanning tot stand. U kunt ook een bijdrage leveren door 
een spreker voor te dragen. Hieronder vindt u de aankondiging van de twee sprekers op 17 maart.
Kwalitatief goed gedocumenteerde familieherinneringen, die als nationaal erfgoed op een toegan-
kelijke manier voor iedereen worden opengesteld, zijn alleen mogelijk door ruimhartig onze stich-
ting met een donatie te ondersteunen. Zie onderaan deze brief. Tot ziens op de kumpulan!

Selamat,
Gijs de Waal
Voorzitter

Overdracht Nationaal Archief

Op 9 februari 2018 is het archief van de Sitfa overgedragen aan 
het Nationaal Archief. 
Vanaf deze datum kan iedereen in of bij het Nationaal Archief 
terecht om onderzoek te doen naar de motivatie en de achter-
gronden van de familieleden die destijds het besluit hebben ge-
nomen naar Nederlands-Indië te vertrekken en daar te investeren in thee- en kinaondernemingen.

Met de bewaarovereenkomst, waarmee het Nationaal Archief de aanwinst van het grote en histo-
risch rijke archief van de familiestichting verwerft, wordt een bijdrage geleverd aan het cultureel 
erfgoed van Nederland en Indonesië. Op de feestelijke bijeenkomst is de bewaarovereenkomst 
getekend door de rijksarchivaris Marens Engelhard en Sitfa-voorzitter Gijs de Waal.



Informatieverzoeken aan de stichting

Ook dit jaar kwamen er weer een aantal verzoeken om informatie bij het secretariaat binnen.

• G.W. de Graaff: zoekt foto’s van oa ARW Kerkhoven en bruinkolenveld Bajah voor uitgave “ De 
Indische Mijnspoorwegen”.

• Maurice Boyer: navraag over thee onderneming Gunung Mas en kinaonderneming Lodajah 
voor een boekuitgave in 2019

• Annemiek Neumann: Ivm reis naar Java navraag over thee onderneming / administratie kan-
toor van John Peet & Co

• Prof. Dr. George van Driem: verzoek om foto van RE Kerkhoven voor uitgave “ The Tale of Tea”
       ( jan/febr 2019 uitgeverij Brill)
• Danny ter Horst: verzoek om adressen van nog bestaande thee ondernemingen voor bezoek 

aan Java.
• Otto Wiersma: navraag over documentatie over Anda Kerkhoven ivm onderzoek naar Binne 

Roorda en verzetsgroep de Groot.
• D. van der Meulen: uitgave Tussen Vecht en Eem publiceerde nogmaals het artikel over Caroli-

ne vd Hucht- Kerkhoven.
• Joost van Putten: voor uitgave over schrijfster Alida Sanders van der Loo (dierentijdschrift 

Androcles) en kennis van Caroline vd H op zoek naar foto’s.
• Kalien Blonden ( redactie KRO-NCRV): voor een historische tv serie met Leo Blokhuis in 2019 

oa op zoek naar nazaten van theeplanters.
• Lieke Scholman: voor opnames van speelfilm “De Oost” afspelend ten tijde van 1e politione-

le actie in 1946 op zoek naar oa foto’s interieur Malabar. De overgrootvader van de Molukse 
regisseur was KNIL soldaat.

• Wim Zonneveld: in een as internationale bundel, Engelstalige uitgave over ARW Kerkhoven als 
“case study” met technische interesse en Delftse opleiding.

• Sylvia van Drenth: dochter Chris Holle zoekt informatie over haar familie stamboom.
• Christiaan Stam: navraag over NV Assam Thee Mataram en NV Cultuur Maatschappij Sindang 

Sari.
• Ananda Putri Utami: onderzoeks team historische architectuur uit  Bandung zoekt meer infor-

matie over West Javaanse historische thee ondernemingen.

AGV

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden er  meer verplichtingen bij 
het verwerken van persoonsgegevens. Het bestuur is doende uit te zoeken wat de nieuwe wet 
voor ons als stichting betekent, met name voor het parenteel, foto’s op de website en in de 
nieuwsbrief, en het adressenbestand. Vooruitlopend hierop willen we alvast het volgende voor-
leggen: mocht u er bezwaar tegen hebben dat een afbeelding waarop u in beeld bent op de 
website of in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd, dan kunt u dat aangeven bij het bestuur. Wij 
bewaren uw adresgegevens om u te kunnen informeren over de activiteiten van de stichting en 
zullen deze nooit aan derden verstrekken, tenzij in geval van een gerechtelijke verordening. De 
gegevens in het parenteel worden bewaard en zijn gepubliceerd op de website in een PDF-be-
stand. Ook hier geldt: als u bezwaar heeft, meldt u dat dan aan het bestuur, dan zorgen wij ervoor 
dat uw gegevens niet meer zichtbaar zijn. Wordt vervolgd.



Bezoek Johannes Kerkhovenpolder

Al jaren is er over gesproken, op 2 juni 2018 was het dan 
eindelijk zover; ons familiebezoek aan “onze” polder in 
Noord-Groningen. Er waren 31 deelnemers, waarvan drie 
kinderen. De oude vergaderkamer, met aan de wanden  por-
tretten van mannen die in de geschiedenis van de polder 
actief zijn geweest, bracht ons terug naar de 19e eeuwse tijd. 
Er hangt menig voorvader tussen, zoals Johannes Kerkhoven 
himself. Nog steeds vinden hier de aandeelhoudersvergade-
ringen plaats. 

We zijn ontvangen door commissaris Paul Jas en beheerder Ludolf Fledderman. Laatstgenoemde 
woont met zijn vrouw en kinderen op het terrein. Er staat een enorme aardappelschuur, splinter-
nieuw en voorzien van alle moderne technologie. We hebben onze zakken gevuld met wat “aardap-
peltjes”, die onder andere te koop zijn bij Lidl. We hebben heerlijk geluncht bij het hotel-restaurant 
in buurdorp Termunterzijl.  In de middag hebben we een bezoek gebracht aan de Reidehoeve, het 
bezoekerscentrum aan de Dollard.  De excursie/natte laarzentocht Breebaartpolder & zeehondenuit-
kijkpunt vormden het einde van deze geweldige dag!



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

     Financiën en donaties.

Zoals u al heeft gelezen in het voorwoord van de voorzitter, zijn kwalitatief goed gedocumenteerde 
familieherinneringen die als nationaal erfgoed op een toegankelijke manier voor iedereen worden 
opengesteld, alleen mogelijk door ruimhartig onze stichting met een donatie te ondersteunen.
Voor de goede voortgang van alle SITFA activiteiten zijn de (jaarlijkse) donaties en legaten onont-
beerlijk en worden door het bestuur zeer op prijs gesteld. 

NL26ABNA 0503 4078 79
ten name van Stichting Indisch Familiearchief Van der Hucht c.s.
onder vermelding van donatie 2017

Naast de biografie over Karel Felix Kerkhoven zijn er een aantal activiteiten van de stichting waarvoor 
donaties nodig zijn:
• nieuwe uitgave van het “Groene Boekje”; 
 Vier generaties van een clan actief in de theecultuur op Java. Parenteel Albertus van der Hucht  en   
 Carolina F. van Wijnbergen.  N.P. van den Berg en K.A. van der Hucht, 1988. Jaarboek Centraal   
              Bureau voor Genealogie 42,  pp.153–212. 
• digitaliseren van het fotoarchief
• optimaliseren vindbaarheid en uitbreiding website

Als u een donatie voor een van deze projecten van de stichting wilt doen en u verplicht uzelf om 5 
jaar lang ieder jaar een bedrag te schenken, dan is de donatie, zonder fiscale drempel, aftrekbaar bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Bovendien, omdat de stichting een culturele ANBI-status heeft, kunt 
u uw donatie voor belastingaftrek met 25% verhogen.1  U kunt de stichting vinden in het ANBI-regis-
ter van de belastingdienst.
Neem contact op met Jacqueline Hooijer (penningmeester). Mail: jacquelinehooijer@gmail.com.  
Telefoon 06 3333 0898. Postadres: Soeverein 32, 3817 HT Amersfoort.

1  Aan een periodieke gift (zonder drempel fiscaal aftrekbaar en voor belastingaftrek te verhogen 
met 25%) moet een schriftelijke verklaring ten grondslag liggen. Het RSIN-nummer bij de belastingdienst 
is 816105674.http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_
geld_ib0802z2fol.pdf



Aankondigingen Kumpulan-lezingen

Lezing door Ir. Jan Brewer                       

Huize Hunderen

Lezing Dr. Remco Raben                                              

De Indische literatuur in de jaren vijftig
(onderwerp  onder voorbehoud)

Het bestuur wenst u allen

een voorspoedig 2019



Aanmelding Kumpulan 2019

Let op: dit jaar vindt de Kumpulan weer plaats in Baarn!

De Kumpulan 2019 van de Stichting zal plaatsvinden op: 
Zondag 17 maart 2019 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 Jan Brewer
• Korte pauze
• Lezing door Remco Raben
• 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 2019 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 17 maart 2019 te Baarn.

Naam:                                                                          Aantal personen:

Adres:       Telefoonnummer:   
   
De verschuldigde kosten ad  € 27,50 per persoon dienen vóór 1 maart 2019 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 2018
In 2018 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:
• Bijbel van Karel Felix Kerkhoven met aantekeningen
• Cikêpuh  bij E.H. Kerkhoven, selected and translated bij Johannes Kerkhoven
• Indrukken van een Nederlands-Indische Jager, artikel in Algemeen Indisch Dagblad 18-12-1937
• Kopieën ‘Voettochten rond de Papandajan’,  uit de Gids voor bergtochten op Java van C.E. Stehn– 1930
• 9 losse fotoalbumbladen met foto’s van Negla
• Verhaal ‘Tocht naar Tjikepoeh’ van E.H. Kerkhoven, 1-10 augustus 1939
• 2 Kopieën kaart Regentschapswerken Bandoeng
• Kopie kaart Tjikepoeh “Venatoria”, 27-06-1910
• Filmregister K.F. Kerkhoven 
• “Bijbelextract geschreven in het Hollands, dat tenminste iets begrijpelijker is”  van K.F. Kerkhoven
• Verhaal “Een avontuurlijke middagwandeling” van K.F. Kerkhoven, 17/18-07-1936
• Correspondentie C. Brans-Kerkhoven met K.F. Kerkhoven
 
van mevrouw T.C. van Driel van Wageningen-van Osselen (4.3.2.1.1.1.2) te
Velp:
Oude familie verhalen, verteld door Cecilia Suzanna Kerkhoven (4.3.2).
van mevrouw T.C. van Driel van Wageningen-van Osselen (4.3.2.1.1.1.2) te
Velp, in bruikleen:
• Anna Jacoba Kerkhoven-van der Hucht (4.3), 5 aug. - 8 okt. 1817, Verslag van reis door Nederland, 
• Belgie en Duitsland met echtgenoot Johannes Kerkhoven (e.4.3.; zij warenin mei 1817 gehuwd). 

[Nieuw SITFA Inventaris nr. 0159b.]
• Anna Jacoba Kerkhoven-van der Hucht (4.3), Hunderen, 1842-1855, “Herinneringen voor mijne kinde-

ren”(origineel, 110 pp., met portretfoto’s en ansichtkaarten. [SITFA Inventarisnr 0160.]
• Bijlagen bij “Anna Jacoba Kerkhoven-van der Hucht (4.3.), 1842-1855, Herinneringenvoor mijne kinde-

ren”:
(1) Brief van Cecilia S. Kerkhoven (4.3.2, 9 jaar oud), Twello, 8 mei 1828, aan haar
zuster Anna J.J. Kerkhoven, (4.3.1, 10 jaar oud). [Nieuw SITFA Inventarisnr. 0193a.]
 (2) Brief van Cecilia S. Kerkhoven (4.3.2, 12 jaar oud), Amsterdam, 3 febr. 1832, aan
haar moeder Anna Jacoba Kerkhoven-van der Hucht (4.3). [Nieuw SITFA Inventaris
nr. 0193b.]
 (3) Brief van Albertine M.A. Kerkhoven (4.3.5, 22 jaar oud), dec. 1845, aan haar zuster
Anna J.J. van Schermbeek-Kerkhoven (4.3.1). [Nieuw SITFA Inventarisnr. 0172a.]



4) Brief van Jan Pieter van der Hucht (4.4), aug. 1845, a/b “Anna Paulowna”, aan zijn
kinderen. (copie) [SITFA Inventarisnr. 1494.]
 (5) Brief van ... de la Barre, Breda, 1858, aan ... . (frans)
(6) Brief van Adelberth de Bourbon, Kampen, 14 mei 1858, aan Eduard Julius Kerkhoven
(4.3.13, 24 jaar oud). (frans) [Nieuw SITFA Inventarisnr. 1389a.]
(7) Brief van Eduard Julius Kerkhoven (4.3.13), Parakan Salak (Java, Ned.-Ind.) 12
okt. 1862, aan zijn zwager Jan van Delden (e.4.3.2) te Deventer. [SITFA Inventarisnr.
1390a.]
(8) Brief van Rudolph Albertus Kerkhoven (4.3.3), 29 aug. 1862, aan ... Fiete.
(9) Brief van Anna G. Wijthoff (e.4.3.3.4), Amsterdam, 27 mei 1929, aan Bertha E.
Kerkhoven (4.3.3.2.5), over portret-tekening gemaakt door Anna G. Wijthoff, van Dirk
Versteegh. (zie (13)) [Nieuw SITFA Inventarisnr. 1213a.]
(10) Paulina Bossscha-Kerkhoven (4.3.12), “Famille verhalen die bij den stamboom
behooren.” 1 t/m 5, 18 pp. [SITFA Inventarisnr. 0101.]
(11) Potloodtekening van August J. van Delden (4.3.2.2.), door zijn moeder Cecilia S.
van Delden-Kerkhoven (4.3.2).
(12) Potloodtekening van Bertha E. van Delden (4.3.2.1.), door haar moeder Cecilia S.
van Delden-Kerkhoven (4.3.2), gemaakt op 9 febr. 1851.
(13) Foto van potloodtekening van Dirk Versteegh, gemaakt door Anna G. Wijthoff
(e.4.3.3.4). (zie (9))
(14) Potloodtekening, verm. van Bertha E. Kerkhoven (4.3.6), door haar zuster Cecilia
S. van Delden-Kerkhoven (4.3.2).
(15) Potloodtekening van Bertha E. Kerkhoven (4.3.6), “vrij gelijkend, overleden in
1846”, door haar zuster Cecilia S. van Delden-Kerkhoven (4.3.2).
(16) Krantenknipsel betreffende “De Doopvont in de N.H. Kerk te Twello.”
(17) Ansichtkaart “Gezicht op Deventer”, verzonden van Deventer, 25 juli 1909, door
Phine Hoffmann, aan August J. van Delden (4.3.2.2), Villa “Olanda”, Locarno, Zwitserland.
[Nieuw SITFA Inventarisnr. 0193c.]
(18) Afstamming van Everdine Douwes Dekker, geb. baronnesse van Wijnbergen.
(19) Afstamming van Albregt van der Hucht, geb. Zierikzee, 28 jan. 1628.
(20) Afstamming van Gerardina van der Hucht (Zierikzee, 1766-1838) en Jan Mosselmans
(1759-1835).
(21) Aantekeningen.
 (22) Verhaal van Zilveren Bruiloft op Hunderen, 1842, van Johannes Kerkhoven en Anna
Jacoba van der Hucht (4.3) (26 pp.) [Nieuw SITFA Inventarisnr. 0159c.]
(23) Portret van Geertruida van Delden (1813-1852), echtgenote van Dr. B.H. Everts.

van Karel A. van der Hucht te Driebergen:
• Foto van “Grootmama van der Hucht - Lulofs” (e.4.4., 1796-1855), 58 jaar oud. (ingelijst)
• A.F. Schoorel, 1949, “Handleiding voor de theecultuur.” (In opdracht van de Centrale Vereniging tot 

Beheer van Proefstations voor de Overjarige Cultures in Indonesia)
• M. Sterneberg, 2016, “Stille sporen. Het Nederlands-Indi¨e van Louk Sterneberg 1939-1946” (’s-Herto-

genbosch: Sterneberg).
• K.Freriks, 2018, “Tempo Doeloe – Een omhelzing” (Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennip)

van Mevrouw A. Lambert te Wassenaar:
• Ansichtkaart van het administrateurshuis van onderneming Tjoekoel (copyright Hotel Tjileuntja).

van Wim Zonneveld
• W. Zonneveld en J. Luitzen, ‘“Tattat’ Kerkhoven: een tenger maar taai kereltje’, De Sportwereld (85-86) 

juni 2018, p. 19-24



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-Sterrenwacht. Van thee tot  sterrenkunde.
- Nieuwenhuys, R. 1982, De theejonkers van de Preanger, in: Komen en Blijven (Amsterdam: 
 Querido),  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  x Carolina F. van Wijnbergen.
- van  der  Hucht,  K.A.  1989,  Indonesië  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   
 vrienden”. 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.
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