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Van de voorzitter

Beste vrienden van de thee en verdere belangstellenden,

Het jaar 2019 was het jaar dat een directe nazaat van Jan Pieter van 
der Hucht 100 jaar werd. Het betreft Leo de Waal en zijn rugnummer is 
4.4.3.1.2.4.  Wij feliciteren hem van harte. Lang heeft hij onze kumpulans 
bezocht. Er zijn nog meer afstammelingen in leven waarvan de leden zich 
niet laten zien op onze kumpulans. Moedig uw verwanten aan, ze zijn van 
harte welkom!

Al die familieverhalen, die nog steeds verteld worden en geboekstaafd 
door onder andere Wijnt van Asselt en Jan Brewer, gaan over een 
tijdsgewricht dat zich mag verheugen in steeds meer aandacht. Af en 
toe laait in de pers een heftige polemiek op over de interpretatie van de 
geschiedenis. In onze stichting is uiteraard ruimte voor verschillende 
gezichtspunten en gaan wij intussen gewoon door met onderzoek en 
publicatie van de Indische theegeschiedenis, zodat iedereen voor zich-
zelf een beeld kan creëren en betekenis kan geven aan ons verleden. Het 
moet mogelijk zijn om waardering en kritiek bijeen te brengen – zonder 
verguizing.
Aangezien men van de geschiedenis kan leren dat het menselijk han-
delen in de loop der eeuwen niet zo snel veranderd is als we wensen te 
denken, is het bestaan van onze stichting en het werk dat er verzet wordt 
een aanzet tot nadenken over de tijd waarin we nu leven en hoe we 
daar mee omgaan. Imperialisme en kolonialisme bestaan nog steeds. De 
democratische rechtsvormen staan onder druk. Het is dan ook het voor-
nemen van het bestuur ons archief en onze publicaties bredere belang-
stelling te laten krijgen. 
Hierbij wens ik dan ook u allen op te roepen om de jongere generaties uit 
te dagen kennis te nemen van onze familiegeschiedenis.
Wij doen dit zelf door het laatste deel van onze theefamiliegeschiedenis, 
over de periode 1942-1958, op papier te krijgen. Jan Brewer heeft dit op 
zich genomen en heeft een eerste opzet gemaakt die hij op de komende 
kumpulan kort zal toelichten. Na de overdracht van ons foto- en 
filmarchief aan het Nationaal Archief en het werk van Wijnt voor de 
biografie van K.F. Kerkhoven, waarin ook de periode 1942-1958 besloten 
ligt, zouden we kunnen beslissen onze publicaties van de geschiedenis 
van de hele periode van 1844 tot 1958 samen te voegen en zodoende de 
hele familiesaga in een historische context te plaatsen. 



Een zware klus die goed doordacht moet worden voordat we daarmee aan de slag gaan. Uw idee-
en hierover zijn welkom! 

Deze kumpulan kan weer in de mooie Herensociëteit van Baarn worden gehouden dankzij Noor 
en Ennius Bergsma. Gewoontegetrouw wordt de kumpulan afgesloten met een heerlijk Indisch 
buffet. De aftrap van het programma zal worden gegeven door de voorzitter met aankondigingen 
en mededelingen van huishoudelijke aard.

Selamat datang op 15 maart 2020.
Hartelijke groet,
Gijs de Waal
Voorzitter

Financiën en donaties

Kwalitatief goed gedocumenteerde familieherinneringen die als nationaal erfgoed op een toegan-
kelijke manier voor iedereen worden opengesteld, is alleen mogelijk door ruimhartig onze stich-
ting 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. Jaar 
 boek 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-register 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



Oproep uit de Paranhyangan

Tijdens mijn reis door Java in oktober 2019 verbleef ik in het Bamboo House te Garut. Pak Kus-
wandi had mij gevraagd een groep mensen toe te spreken over onze stichting Sitfa en de band 
met de Preanger.
Na afloop maakte ik kennis met een groep jongeren, die belangstellend en beleefd hadden ge-
luisterd naar de woorden en zang van Pak Kuswandi en daarna naar mijn verhaaltje. Het woord 
werd vergund aan de leden van de groep. Zij barstten los met vele vragen, nadat ze mij hadden 
uitgelegd waaruit hun groep bestond en met welk doel zij gezamenlijk activiteiten ontplooien 
onder de naam Komunitas Aleut!
Het betreft een groep van rond de 50 jonge mensen variërend van scholier tot gewezen muse-
umdirecteur met een gedeelde interesse voor de geschiedenis van de Preanger en de Soenda-
nese cultuur. Het doel van hun activiteiten is alle historische plaatsen te bezoeken en in kaart te 
brengen door middel van verslagen. Hun motto is:  Zonder de Hollanders geen Bandung, zonder 
de Heren van de Thee geen behoud van de Soendanese cultuur.

Onze websites zijn altijd op de voet gevolgd door de leden van de Komunitas Aleut! om hun 
kennis aan te vullen en documenten te verzamelen.
Zij vertelden mij veel behoefte te hebben aan onderzoeksmogelijkheden in Nederland. Zij wil-
len dan ook heel graag met jonge Nederlanders in contact komen die hen kunnen helpen met 
archiefonderzoek en vragen beantwoord zien te krijgen via bibliotheken en musea.
Komunitas Aleut heeft het initiatief genomen om het museum van het Bamboe Huis opnieuw in 
te richten en de tentoonstelling te vernieuwen. Ook de conferentieruimte wordt dan voorzien 
van foto´s en videomateriaal van hun onderzoekingen naar de geschiedenis van de Thee- en Ki-
naondernemingen, architectuur, infrastructuur en de ontwikkeling van de Soendanese cultuur.

Ik doe dan ook een beroep op u allen om u op te werpen als contactpersoon dan wel dat u 
vooral jongeren weet te interesseren om als medeonderzoeker op te treden. Hieronder ziet u de 
links naar de social media van Komunitas Aleut!.

Gijs de Waal

https://komunitasaleut.com/
https://instagram.com/komunitasaleut?igshid=1tawnxwzlav7d
https://instagram.com/plantationheritage?igshid=15hybn9olqygr



Bezoek aan Theemuseum Houwerzijl

Twitter-bericht van het theemuseum op 30 november 2019:
“Geïnspireerd door Hella Haasse’s Heren van de Thee en onze contacten met de familie van Rudolf Kerk-

hoven gaan we een wisselexpositie rondom thee in Nederlands-Indië inrichten. We zijn op zoek naar 
documenten, foto’s, kaarten, hutkoffers, rotan, djokja, reclame, theekisten, ...”

Een Theemuseum in Nederland? In het hoge Noorden in een dorpje van 900 inwoners en een 
bezoekersaantal van 50.000 per jaar?
Onze stichting werd benaderd om mee te werken aan een tentoonstelling ter nagedachtenis aan 
Hella Haasse en haar roman Heren van de Thee. Deze expositie staat gepland voor het voorjaar 
2020 en richt zich met name op de thee. 
Op een prachtige septemberdag gingen een aantal bestuursleden op “schoolreisje” naar Hou-
werzijl en werden daar hartelijk ontvangen en rondgeleid in het Theemuseum, de winkel en 
theeschenkerij. Een tegenbezoek aan ons archief in Amersfoort heeft ook plaatsgevonden om 
uit te zoeken wat er aan materiaal gebruikt kan worden. De voorbereidingen zijn in volle gang!

Nationaal Ereveld Loenen

In het nieuwe herdenkings- en educatief centrum wil de oorlogsgravenstichting  aan de hand 
van 6 verhalen een beeld geven van oorlogsslachtoffers. Het verhaal van Anda ( Melisande) 
Kerkhoven, tante van oud-bestuurslid Vincent Kerkhoven, is een van deze zes verhalen. 
Er zijn foto’s en ander materiaal naar hen verzonden.

Foto Theemuseum.jpg



Nieuw boek Herman Keppy

Over het verzet van Anda en andere Indische Nederlanders heeft Herman Keppy op een kumpulan 
een lezing gegeven. Nu is dit verhaal ook in boekvorm uitgegeven, dat als titel heeft:
Zijn jullie kerels of lafaards? De Indische en Indonesische strijd tegen de nazi’s 1940-’45.

Deze publicatie poogt voor de eerste keer een overzicht te geven van 
de strijd en het verzet tegen de Duitse bezetter door mensen afkomstig 
uit Nederland-Indië, het huidige Indonesië: Indonesiërs, Indo’s en totoks. 
Van intellectueel tot gewone arbeider; mannen en vrouwen; politiek gezien 
van zeer links tot zeer rechts.
Het is voor velen, inclusief de Indische gemeenschap, een tot nog toe 
onzichtbaar verhaal. Dit boek is de geschiedenis van de Duitse bezetting 
opnieuw verteld, maar nu ingekleurd, ook letterlijk, door mensen uit 
Nederlands-Indië.
(tekst is overgenomen van de website van Herman Keppy.)

The tale of tea

The Tale of Tea door Dr. George van Driem (emeritus-hoogleraar Universiteit Bern)
“Tea gave birth to paper money, the Opium Wars and Hong Kong, triggered the Anglo-Dutch wars 
and the American war of Independence, shaped the economies and militairy history of Hang and 
Song China and moulded Chinese art and culture.”

In dit indrukwekkende epos over de thee is ook aandacht voor ‘onze’ heren van de thee en daar-
mee ook voor de stichting! Na verschijnen kregen wij een exemplaar toegestuurd. 



Informatieverzoeken aan de Stichting

Bezoek aan het archief door freelance journalist en researcher Victor de Kok in opdracht van 
regisseur Ena Sendijarevic (Take me somewhere nice) voor een speelfilm rondom 1910 in de 
Preanger.

Zoekvraag van Magda Schoemaker naar oude landkaart van Duin en Kruidberg waarop wellicht 
huisje van over-grootvader Jan Arisz geb 1845 en arbeider aldaar.

Vooraankondiging

Bezoek aan Duin en Kruidberg: Frank van den Berg organiseert in 2020 een bezoek aan 
landgoed Duin en Kruidberg met lezing over de gezamenlijke voorvader 
Guillaume van der Hucht. Let op uw mailbox!

Theereis  

Vorig jaar leefde bij een aantal leden van het bestuur de wens om weer een gezamenlijke reis 
naar de theeondernemingen in de Preanger te maken. Dit jaar is Gijs de Waal op Java geweest 
en heeft overleg gehad met Pak Kuswandi. Voor wie interesse heeft in een gezamenlijke theereis 
in 2020 kan op de Kumpulan informatie inwinnen bij Gijs de Waal. 

Social media

Wij zijn dringend op zoek naar iemand die een Facebookpagina wil maken en onderhouden 
voor de stichting. In het verleden heeft Vincent Kerkhoven dat gedaan. We zoeken iemand die 
het leuk vindt om met regelmaat berichten te plaatsen en contacten te onderhouden.

Last but not least

Klopt uw e-mailadres nog? Vraag uw kinderen en kleinkinderen of zij de nieuwsbrief willen 
ontvangen! Zo kunnen wij de jongere familieleden in ons bestand opnemen!



Aankondigingen Kumpulan-lezingen

Korte lezing Jan Brewer over de voortgang van zijn onderzoek.

Korte lezing Gijs de Waal over zijn reis op Java, oktober 2019.

Lezing Anneloes Timmerije.

Anneloes Timmerije is auteur, zij heeft onder andere 
Indisch zwijgen geschreven. Opmerkelijk is de 
vermeende familieband met Marijke Hartog, waarover 
u op de kumpulan meer zult horen!
De lezing die Anneloes Timmerije geeft is getiteld 
‘Baarmoeders voor Batavia’.  Zij kruipt in de huid van 
Maria van Aelst, die in 1625 als 18-jarig meisje werd 
verscheept in het kader van de Volksplanting.
Het is een theatrale bewerking van het eerste hoofd-
stuk van De mannen van Maria en duurt ongeveer 20 
minuten. Daarna vertelt zij iets over hoe ze Maria op 
het spoor is gekomen en beantwoordt ze graag vragen.

 
   

Het bestuur wenst u allen

een voorspoedig 2020

©chrisvanhouts



Aanmelding Kumpulan 2020

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

De Kumpulan 2020 van de Stichting zal plaatsvinden op: 
Zondag 15 maart 2020 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
• Huishoudelijke mededelingen
• Korte lezingen Jan Brewer en Gijs de Waal
• Korte pauze
• Lezing door Anneloes Timmerije
• Rijsttafelbuffet 13.00 uur
• Uiterlijk 14.30 uur einde bijeenkomst.

Maximaal 55 deelnemers op basis van wie het eerst komt en betaalt, wie het eerst maalt.
Aanmeldingen graag vóór eind februari 2020 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 15 maart 2020 te Baarn.

Naam:                                                                          Aantal personen:

Adres:       Telefoonnummer:   
   
De verschuldigde kosten ad  € 27,50 per persoon dienen vóór 1 maart 2020 overgemaakt te wor-
den op IBAN NL26 ABNA 050 34 07 879 t.n.v. SITFAvdHcs te Amersfoort onder vermelding van  
Kumpulan 2020. 

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 2019
In 201 werden de volgende documenten als schenking of in bruikleen ontvangen voor het stichtingsar-
chief:

* van Ir. J.G. Brewer (4.3.12.1.1.1.4) te Raalte en mevr. A.E.M.C. Bergsma-Boscha Erdbrink (4.3.12.1.1.4.2) te 
Baarn:
Anna Jacoba, herinneringen 1842-1855”, 2019, Theema 11 (ISBN 978-90-820004-5-0)

* van Prof. George van Driem te Bern:
The Tale of Tea | A comprehensive History of Tea from Prehistoric Times to the Present Day”, door George 
van Driem, 2019 (Leiden : Brill, ISBN 978-90-04-38625-9, 904 pagina’s)

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.

- van den Berge, T. 1993, in:  ‘Van kennis tot kunst.  Soendanese poezie in de koloniale tijd’, 
 proefschrift 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).
- van der Hucht, K.A. 1996, in:  R.P.G.A. Voskuil, Bandoeng - Beeld van een Stad (Purmerend:  Asia 
 MaIor),  pp.25–27.
- van den Berg, N.P., 14 januari 1998, Van de suiker in de thee, achtergronden van het 
 ondernemerschap van de Heren  van de thee (Amsterdam: aangeboden ter gelegenheid van het  
 derde lustrum van de Stichting ITFAvdHcs).
- van  den  Berge,  T.,  1998,  Karel  Frederik  Holle.  Theeplanter  in  Indië  1829  -  1896  
 (Amsterdam:  Bert  Bakker),  ISBN 90-351-1969-x.
- Kuswandi, H. 2000, Pikiran Rakyat, Bandung 8 april 2000, Perkebunan Teh dan Gamelan.
- Kuswandi, H. 2000, Pikiran Rakyat, Bandung 9 mei 2000, Yang Unik di Seputar Perkebunan.
- Kuswandi, H. 2000, Pikiran Rakyat, Bandung 14 mei 2000, Administratur Perkebunan Teh Sahabat    
 Petani.
- Kuswandi, H. 2000, Pikiran Rakyat, Bandung 3 november 2000, Homann dan “Preanger Planters”.
- Kuswandi, H. 2000, Pikiran Rakyat, Bandung 3 december 2000, Dayeuh Garut Tempo Dulu Sangat  
 Mempesona.
- Kerkhoven, M.C. 2000, Theema, No. 1, “Soldaat van Napoleon, brieven uit Spanje en Duitsland   
 1807-1809” (Renkum: Sitfa).
- Hellwig, T. 2001, Indonesia and the Malay World, Vol.  29, No.  85, pp 161-179,  “Asian women in the  
 lives of Dutch   tea  planters:   two  narratives  from  West  Java.”
- Kuswandi, H. 2001, Pikiran Rakyat, Bandung 17 juni 2001, K.F. Holle Peduli kepada Pribumi.
- Kuswandi, H. 2001, Pikiran Rakyat, Bandung 16 september 2001, Sempat Terpikat Tembang  
 Sunda.
- Noordervliet, N. 2004, Brieven van de thee (Amsterdam: Querido), ISBN 90-214-5015-1, november  
 2004.
- Kuswandi, H. 2005, Pikiran Rakyat, Bandung 21 februari 2005, Selamatkan Gedung Warisan Kota  
 Bandung.
- Kerkhoven, M.C. 2005, Theema No. 2,  “De  Oude Fuchsia.  Familiegeschiedenis  (1800-1843)  
 opgetekend  aan  de hand van  fragmenten  uit  brieven en dagboeken” (Renkum:  Sitfa),  ISBN:   
 90-7756-4268.
- van den Berg, N.P., Wachlin, S. 2005, Het Album voor Mientje, Een fotoalbum uit 1862 in 
 Nederlandsch-Indië (Bussum: Thoth), ISBN: 90-6868-3853.
- Kerkhoven, M.C. 2006, “Rudolf Albert Kerkhoven Dipl. Ing. (een hommage)”, in: P. Katgert (ed.),  
 2006, Twee illustere theeplanters en het Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds, pp.9-22, (Leiden:   
 Stichting Het LKBF), ISBN 90-9020929-8.
- Visser, R.P.W. 2006, “K.A.R. Bosscha (1865-1928) en de bevordering van de natuurwetenschappen  
 in Nederlands- Indië”, in:  P. Katgert (ed.), 2006, Twee illustere theeplanters en het 
 Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds, pp.23-37, (Leiden: Stichting Het LKBF),  ISBN  90-9020929-8.
- Kerkhoven, M.C. 2007, Theema No. 3, “Willem van der Hucht. Familiegeschiedenis  (1844-1859)   
 opgetekend aan  de hand  van  fragmenten  uit  brieven  en  dagboeken”  (Renkum:  Sitfa), ISBN:  
 90-7756-4969.
- van  Rees Vellinga,  E.  2009,  Theema No. 4,  “Theeplanter  op Parakan  Salak” (Renkum:  Sitfa),   
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