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Doelstelling: 
documenteren	van	de	geschie-	
denis	van	de	thee-	en	kinaon-	
dernemingen	op	West-Java,	
die	sinds	de	tweede	helft	van	
de	19e	eeuw	door	de	betrok-	
ken	families	zijn	gesticht	en/of	
beheerd: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ardja Sari 
Gamboeng 
Goenoeng Mas 
Malabar 
Negla 
Panoembangan 
Parakan Salak 
Sinagar 
Taloen 
Waspada 

Verzameld materiaal o.a.: 

• brieven 
• zakelijke correspondentie 
• jaarverslagen 
• foto’s 
• films 

Publicaties	op	basis	van	het	
archiefmateriaal	
Heren	van	de	thee,	Hella	S.	
Haasse,	Querido	1992.		
Karel	Frederik	Holle,	theeplan-	
ter	in	Indië	1829-1896,	dr.	Tom	
van	den	Berge,	Bert	Bakker,	‘98.	
Brieven	van	de	thee,		
Nelleke	Noordervliet,	
Querido,	2004.	
Album	voor	Mientje,	Norbert	
van	den	Berg	en	Steven	
Wachlin,	Toth,	2005.	
Theema-serie	uitgaven	van	de	
Stichting	

Secretariaat:	
Groenendaalseweg	6	
6871	CP	Renkum	
marijke.hartog@wur.nl		

 

 
	

Beste	vrienden	van	Sitfa,	Selamat	Pagi,	

	

Afgelopen	 tijd	werden	wij	 geconfronteerd	met	 hele	moeilijke	 omstandigheden	 die	 ons	
allemaal	 hebben	 geraakt.	Hierdoor	 is	 ook	 ons	 programma,	 dat	we	meestal	 samen	met	
jullie	 tot	 stand	willen	 brengen,	 niet	 van	 de	 grond	 gekomen.	 Een	 paar	 keer	 hebben	we	
geprobeerd	om	toch	een	Kumpulan	te	organiseren,	maar	wij	werden	teruggefloten	door	
de	COVID	maatregelen.		

Aangezien	wij	optimistisch	van	aard	zijn,	hebben	wij	gemeend	om	toch	weer	een	nieuwe	
Kumpulan	 datum	 te	 plannen	op	27	maart	 2022	 (als	 dat	 dan	 “mag”)	 in	 Baarn.	 Zie	 voor	
details	over	de	aanmelding	hieronder.	 In	het	programma	ziet	u	dat	dezelfde	spreekster	
als	bij	de	gecancelde	Kumpulan	in	2020,	Anneloes	Timmerije,	bereid	is	gevonden	om	ons	
te	verblijden	met	haar	 lezing.	Daarnaast	zal	Frank	van	den	Berg	een	voordracht	houden	
over	Willem	van	der	Hucht.	

COVID	heeft	slachtoffers	geëist	ook	onder	onze	vrienden.	Speciaal	wil	ik	hier	noemen	Pak	
Kuswandi,	die	in	Indonesië	onze	sleutelfiguur	was	en	die	velen	van	u	hebben	ontmoet	op	
een	theereis,	waaraan	u	wellicht	hebt	deelgenomen.		

De	 archiefwerkzaamheden	 zijn	 verhuisd	 naar	 een	 andere	 locatie.	 Wij	 verwachten	 dat	
onze	conservator	Karel	van	der	Hucht	 in	 samenwerking	met	Wijnt	van	Asselt	nog	2	 jaar	
nodig	 zal	 hebben	 om	 het	 beeldmateriaal	 te	 digitaliseren	 en	 voor	 te	 bereiden	 op	
onderbrenging	bij	het	Nationaal	Archief.	Om	dit	werk	 financieel	 te	 steunen	en	om	onze	
Stichting	in	stand	te	houden	stellen	wij	uw	donatie	op:		 	 	 							
bankrekening		NL26ABNA	0503	4078	79	zeer	op	prijs.		

In	 de	 hoop	 u	 in	 grote	 getale	 te	 treffen	 in	 maart	 2022	 in	 Baarn,	 rest	 mij	 u	 een	 vrolijk	
kerstfeest	en	een	gelukkig	nieuwjaar	te	wensen.	

Berjumpa	Lagi	

Gijs	de	Waal	
Voorzitter	
	

 

  

    

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kumpulan	op	27	maart	2022	in	Baarn	(“Save	the	Date”)	
	

We	organiseren	weer	een	Kumpulan	op	27	maart	2022	met	een	Rijsttafel	in	de	Sociëteit	“De	Veereniging”	
Stationsplein	64,	3743	KM	Baarn,	met	het	volgende	op	het	programma	(onder	Covid-voorbehoud):	
	

10.30	hr.			 Ontvangst	met	koffie	en	spekkoek.	

11.00	hr.		 -	Huishoudelijke	mededelingen,	voortgang	activiteiten	Sitfa.	

	 	 -	Lezing	Anneloes	Timmerije		over	haar	boek:	“De	Mannen	van	Maria”.	

	 	 -	Lezing	Frank	van	den	Berg:	“Willem	van	der	Hucht,	Drievoudig	Ondernemer	in	de	Tropen”.	

	 	 -	Voortgang	boek	Jan	Brewer	(over	de	laatste	jaren	van	de	theeondernemingen	1943-1958).	

	 	 -	Uitverkoop	publicaties	van	Sitfa.	

13.00	hr.			 Rijsttafel	

±	14.30	hr.	 Einde.	
	

Waarschijnlijk	gelden	dan	nog	beperkende	maatregelen,	dus	toegang	met	QR	code	of	negatieve	test.	
Het	definitief	doorgaan	van	de	Kumpulan	zullen	we	t.z.t.	nader	bepalen.	
Kosten:	€	30	p.p.	(n.n.t.b.)	voor	koffie,	spekkoek,	drankjes	en	rijsttafel.	
	

		!		OPGAVE	Kumpulan	2022	per	mail	bij:		marijke.hartog@wur.nl				 	 	 	 	 	
	
	

Donaties	zijn	van	harte	welkom!	
		

Bankrekeningnummer	NL26ABNA	0503	4078	79	
ten	 name	 van	Stichting	 Indisch	 Familiearchief	 Van	
der	 Hucht	 c.s.	 Voor	 de	 financiële	 jaaroverzichten,	
zie:			http://www.sitfa.nl/de-stichting.html	
Informatie	over	fiscale	aftrek	van	uw	donatie	kunt	u	
bij	 onze	 penningmeester	 Jacqueline	 Hooijer	
verkrijgen:	jacquelinehooijer@gmail.com	
	

	
							

	
	

AANWINSTENOVERZICHT	2021		
In	2021	werden	de	volgende	documenten	als	schenking	ontvangen	voor	het	Stichtingsarchief:	
van	J.	Brewer	(4.3.12.1.1.1.4)	te	Raalte:		
-	Kopie	van	brief	dd.	18	september	1812	van	Albertus	van	der	Hucht	(4)	te	Magdenburg	aan	zijn	vrouw			
		Carolina	Frederica	van	der	Hucht	(e.4)	te	Bergen	op	Zoom.		
van	K.A.	van	der	Hucht	(5.1.6.3.6.5.)	te	Driebergen:		
-	Fotoalbum	voor	Wilhelmina	F.	(Mientje)	van	der	Hucht	(4.8.2)	ter	gelegenheid	van	haar	huwelijk	met		
		James	MacLachlan,	11	september	1862.	Samengesteld	door	haar	neef	Karel	F.	Holle	(4.6.1)	en	stiefoom		
		Thomas	Pryce,	amateurfotografen.		
-	Liber	Amicorum	van	Mary	van	der	Hucht-Pryce,	Batavia	7	januari	1856	–	Duin	en	Kruidberg	5	januari		
		1866.	



van	Ir.	D.A.	van	Valkenburg	te	Driebergen:		
-	De	Bergcultures,	Orgaan	van	het	Algemeen	Landbouw	Syndicaat,	4e	jg.,	Speciaalnummer,	mei	1930.		
-	De	Bergcultures,	Orgaan	van	het	Algemeen	Landbouw	Syndicaat,	4e	jg.,	12	juli	1930.	(2x)	
	

	
Overdracht	van	het	“Fotoalbum	voor	Mientje”	
door	eigenaar	Karel	van	der	Hucht	aan	Sitfa	
voorzitter	Gijs	de	Waal,	voor	het	
Stichtingsarchief.	Mientje	kijkt	toe.… 

	 				 	 				 					
																					 	

	

	
In	memoriam	H.	Kuswandi,	Md.	SH	

	

Ons	bereikte	het	droeve	bericht	van	het	overlijden	van	een	bijzondere	vriend	van	onze	Stichting,	te	weten	
H.	Kuswandi,	Md.	SH,	op	9	juli	2021	ten	gevolge	van	Covid-19.	

	

Toen	 onze	 conservator	 hem	 voor	 het	 eerst	 in	 Bandung	
ontmoette	 in	 voorjaar	 1980,	 was	 hij	 directie-secretaris	 van	 PT	
Perkebunan	 Nusantara	 VIII,	 de	 staatsmaatschappij	 van	
bergcultures	op	West-Java,	onder	president-directeur	 Ir.	R.G.S.	
Soeriadanoeningrat.	Na	 zijn	 pensionering	 heeft	 hij	 zich	 gestort	
op	 de	 geschiedenis	 van	 theeplantages	 op	 Java,	 met	 name	 die	
van	 de	 ons	 bekende	 familie-theeondernemingen.

In	 1995	was	 Kuswandi	 de	 gids	 van	de	 eerste	 Theereis	 voor	 de	
Sitfa-familie,	 gevolgd	 door	 nog	 vele	 Theereizen	 onder	 zijn	
leiding.	Bij	deze	reizen	voerde	hij	ons	altijd	naar	zijn	creatie,	zijn	
theemuseum	te	zuiden	van	Garut,	waar	wij	altijd	buitengewoon	
gastvrij	en	feestelijk	werden	ontvangen:	Rumah	Bambu,	gesticht	
in	 1999.	 Hij	 publiceerde	 daarover	 een	 kleurrijk	 boek:	 H.	
Kuswandi,	2011,	Bamboo	House.	The	collections	of	Parahyangan	
traditional	 farmer	 culture	 and	 Indonesian	 tea	 history.	 Ook	
schreef	 hij	 vele	 artikelen	 over	 thee	 in	 de	 Bandungse	 krant	
Pikiran	Rakyat.	

									

	 	



Onze	voorzitter	werd	nog	in	2019	door	Kuswandi	
persoonlijk	 op	 Java	 rondgeleid,	 waarvan	
bijgevoegde	foto	moge	getuigen.		

Kuswandi	zal	door	ons	zeer	worden	gemist.	

					

										
	
	
Swanica	Bergsma	neemt	afscheid	als	secretaris.	
	

“Een	aantal	foto’s	van	mannen	in	tropenpakken;	wat	kinderverhaaltjes	waarom	de	tijger	strepen	heeft	en	
de	olifant	een	slurf;	een	onderneming	Gamboeng	en	“iets”	met	thee	en	kinine.	Wat	wist	ik	toch	weinig	over	
het	leven	van	mijn	overgrootouders	in	Nederlands-Indië”.	
Er	werd	thuis	weinig	over	gesproken.	Toen	in	1992	het	boek	“Heren	van	de	thee”	uitkwam,	was	dat	dan	ook	
een	openbaring!	Ik	ging	me	meer	verdiepen	in	mijn	eigen	familiegeschiedenis	en	aanverwante	thee-families	
en	ik	begon	de	jaarlijkse	Kumpulan	bij	te	wonen.	Zodoende	kwam	ik	dan	ook	in	het	Sitfa	bestuur	terecht.
	
Met	 heel	 veel	 plezier	 heb	 ik	 leuke	 en	 interessante	 zoekvragen	
mogen	 beantwoorden	 en	 hartelijke	 ontmoetingen	 op	 de	
Kumpulan	 kunnen	 meemaken.	 Nu	 na	 7	 jaar	 wil	 ik	 het	
secretariaat	 graag	 weer	 overdragen	 aan	Marijke	 Hartog.	 Voor	
eventuele	zoekvragen	blijf	ik	graag	bereid	die	te	beantwoorden.		
	

Swanica	Bergsma.	
	
	 																								
Film	“De	Oost”	(met	opnames	ook												
	 	 	 				op	Malabar)	
	

In	 2021	 is	 de	 film	 De	 Oost	 uitgebracht.	
Deze	 gaat	 over	 de	 politionele	 acties	 van	
1946	tot	1948.	Historisch	zijn	we	er	nu	van	
doordrongen	 dat	 deze	 een	 politieke	 fout	
waren.	 De	 helft	 van	 de	 film	 schetst	 in	
prachtige	 beelden	hoe	 in	 het	 schitterende	
Indonesische	 landschap	 Nederland	 weer	
greep	op	het	land	probeerde	te	krijgen.	De	
opnames	vonden	deels	plaats	op	de	thee-	
onderneming	Malabar,	 waar	 ooit	 Rudolph	
Bosscha	de	scepter	zwaaide.	

	
	

Halverwege	de	film	draait	die	naar	zeer	gewelddadige	scenes	die	de	wandaden	van	kapitein	Westerling	op	
Celebes	(Sulawesi	 )	uitbeelden.	Zijn	standrechtelijke	executies	zijn	zeer	gruwelijk	en	wel	heel	nadrukkelijk	
en	vaak	 in	beeld	gebracht.	Geen	woord	wordt	verder	gerept	over	het	herstel	van	de	orde	na	de	massale	



moordpartijen	in	1945	tijdens	de	Bersiap	periode,	waarbij	een	nog	altijd	onbekend	hoeveelheid	slachtoffers	
vielen	 onder	 Nederlanders	 en	 Indo-Europeanen	 (geschat	 op	 15.000	 -	 30.000).	 Gevangenen	 in	 de	
Jappenkampen	 moesten	 in	 eerste	 instantie	 na	 augustus	 1945	 beschermd	 worden	 door	 Engelse	
ordetroepen.	Dat	er	grove	misstanden	zijn	gepleegd	 staat	buiten	kijf,	 vooral	aan	Nederlandse	 zijde.	 	Aan	
Indonesische	zijde	zijn	100.000	slachtoffers	gevallen,	aan	Nederlandse	zijde	6.000.	Deze	periode	legt	helaas	
zeker	een	grote	schaduw	over	de	dekolonisatie-periode.		
Molukse	organisaties,	 afstammelingen	van	KNIL-soldaten	die	aan	Nederlandse	 zijde	meevochten,	hebben	
juridische	procedures	aangespannen	tegen	de	vertoning	van	deze	in	hun	ogen	eenzijdige	film.	Dat	proces	is	
verloren.	De	film	geeft	inderdaad	de	gruwelijkheden	weer	die	vooral	aan	de	Nederlandse	kant	begaan	zijn,	
maar	 heel	 vaak	 en	 heel	 nadrukkelijk.	 Maar	 wel	 in	 mooie	 beelden	 van	 het	 prachtige	 landschap	 met	
binnenhuis-opnames	in	het	plantershuis	op	Malabar.	Dat	is	overigens	niet	het	oude	huis	van	Bosscha,	dat	
de	oorlog	niet	overleefd	heeft,	maar	een	nieuw	gebouwd	huis	in	1945.	
	

	
Museum	de	Theefabriek	te	Houwerzijl		-	Tentoonsteling	Hella	Haase	(Groningen).		
	
De	opening	van	de	tentoonstelling	over	Hella	Haasse	in	de	Theefabriek	te	Houwerzijl,	is	met	vertraging	nu	
gepland	voor	februari	2022,	afhankelijk	van	de	Corona-situatie.		“Onze”	Tom	van	den	Berge	zal	wellicht	bij	
de	opening	zijn,	om	zijn	op	één	van	onze	Kumpulans	humoristisch	gepresenteerde	lezing	nogmaals	voor	te	
dragen.	 Marloes	 Bodewes	 van	 dit	 museum	 heeft	 een	 aantal	 originele	 familie-items	 van	 de	 familie	
Kerkhoven	in	bruikleen	voor	deze	tentoonstelling.		

De	 Theefabriek	 is	 een	 waar	 theeparadijs!	 Het	
herbergt	een	unieke	toeristische	attractie	en	een	
breed	gesorteerd	theehandelscentrum	onder	één	
dak.	 Sinds	 1990	 is	 het	 museum	 gevestigd	 in	 de	
voormalige	 Vrijgemaakte	 Kerk	 van	 Houwerzijl,	
een	dorpje	 in	het	Noordwesten	van	de	provincie	
Groningen,	 zo’n	 15	 km	 vanaf	 Lauwersoog,	 van	
waar	 de	 boot	 naar	 Schiermonnikoog	 vertrekt.				
https://www.theefabriek.nl	 	

	

	
	
Informatievoorziening	aan	leden	en	belangstellenden.	
	

Dit	jaar	(2021)	zijn	er	meerdere	aanvragen	geweest	bij	het	Secretariaat:	
	

1)	 Petra	 van	 Boheemen,	 wonende	 in	 huis	 Eureka/	 De	 Witte	 Brug	 te	 Twello,	 ooit	 in	 1872	 door	 Willem	
Octavius	Kerkhoven	laten	bouwen,	was	op	zoek	naar	foto’s	en	 informatie	voor	een	in	eigen	beheer	uit	te	
geven	boek	over	het	pand.	

2)	Joost	Overhoff,	wiens	opa	firmant	was	bij	Kerkhoven	&Co,	vond	nog	oude	archiefstukken,	die	inmiddels	
naar	het	Amsterdamse	Archief	zijn	overgebracht.	



3)	Marloes	Bodewes	van	het	Theemuseum	
vond	op	FB	een	ingekleurde	foto	van	thee	
onderneming	Ardja	Sari	en	zond	ook	de	link	
over	een	documentaire	over	Gamboeng;	
tegenwoordig	research	instituut	van	thee			
en	quinine	alsook	agro	toerisme.		
https://youtube.com/watch?v=M1qldeX-
TWU							 	 	 	 											

												

4)	Lieke	Scholman,	die	in	2018	in	ons	foto	archief	beeldmateriaal	uitzocht	voor	de	film	“de	Oost”	vnl	.van	
het	interieur	van	Malabar,	attendeerde	ons	op	het	uitkomen	van	de	film	(	zie	verslag	van	Frank	van	den	
Berg)	

5)	Stichting	Acara	VitaNova	te	Hoorn	was	op	zoek	naar	mogelijk	filmmateriaal	of	documentaire	uit	de	jaren	
1920-40	in	Nederlands	Indië.

	

6)	Kasper	Janse	van	Pianola	Museum	te	
Amsterdam	kwam	bij	onderzoek	naar	
instrumentenbouwer	D.	N.	Winkel	een	
bericht	tegen	van	Pieter	Kerkhoven	over	
aankoop	van	een	cilinderorgel	met	11	
rollen	door	zijn	vader	Johannes	Kerkhoven	
in	ca.	1817.	Deze	pianola	is	later	mee-
genomen	door	zijn	broer	(Rudolph	
Albertus	of	Eduard	Julius	Kerkhoven)	naar	
Nederlands	Indië	en	vermoedelijk	verloren	
geraakt.	Zie	krantenartikel	uit	1897.		

											

	

	

7)	 Annemiek	 Neumann	 (	 de	 vader	 van	 haar	 schoonvader	 heette	 Ferninand	 Nandor	 Neumann	 en	was	 in	
dienst	bij	John	Peet	&Co)	doet	nader	onderzoek	naar	zijn	broer	Marcel	Neumann,	destijds	administrateur	
en	commissaris	op	Negla	en	Gamboeng.	

8)	Annetje	Braat	was	te	zien	in	het	programma	BinnensteBuiten	over	de	natuurbegraafplaats	Heidehof	dat	
door	haar	en	Dolf	wordt	beheerd.	



9)	 Sipke	 de	 Wind	 heeft	 zich	 verdiept	 in	 de	
verzetsgroep	de	Groot	waar	ook	Anda	Kerkhoven	
deel	 van	 uitmaakte	 en	 publiceerde	 het	 boek	
“Endkampf	om	Groningen	1945”.	

																																	 	

10)	 Karel	 F.	 Kerkhoven	 vroeg	 zich	 destijds	 af	 wat	 er	 gebeurd	 was	 met	 de	 kostbare	 Atlas	 van	 Ortelius,		
voorheen	in	bezit	van	zijn	vader	Rudolph.	

11)	Dik	Jager	publiceert	in	maart	2022	in	het	Genealogisch	tijdschrift	De	Twee	Kwartieren	een	artikel	over	
“De	Heren	van	de	Thee”	en	zocht	nog	enkele	familie	foto’s	bij	een	uitgebreid	genealogie	van	o.a.	de	familie	
van	der	Hucht.	

12)	Harry	Berg	is	voor	het	geplande	Art	Nouveau	Festival	in	Den	Haag	2022	op	zoek	naar	oude	foto’s	in	de	
periode	1912-1949	en	wellicht	zelfs	menukaarten	van	het	1e	vegetarische	restaurant	Pomona	 ,	opgericht	
door	o.a.	Caroline	van	der	Hucht-	Kerkhoven.	Dit	voor	het	geplande	vegetariërs	diner	stijl	1900	in	Hotel	Park	
Centraal	-	voorheen	Hotel	Restaurant	Pomona.	
	
	

Holle	nazaat	bij	graf	voorvader	Karel	Holle	
	

In	 het	 tijdschrift	 Moesson	 van	 Oktober	 2021	 is	 een	
artikel	gewijd	aan	Antoni	Holle,	die	in	Sukabumi	woont.	
Moesson	 is	 een	 maandblad	 voor	 de	 Nederlands-
Indische	gemeenschap	in	Nederland.	Antoni	Holle	is	een	
nakomeling	 van	 Karel	 Holle.	 Het	 artikel	 gaat	 over	 de	
keuze	van	Indo-Europeanen	eind	1950-er	jaren	voor	de	
Indonesische	 nationaliteit.	 De	 (groot-)ouders	 van	 Toni	
Holle	 hadden	 toen	 daarvoor	 gekozen.	 Hij	 zegt	 tot	 op	
zekere	 hoogte	 nu	 dubbele	 gevoelens	 te	 hebben	 over	
zijn	 gemengde	 achtergrond	 en	mijmert	 soms	 over	 een	
toekomst	in	Nederland.	Hij	is	hier	gefotografeerd	bij	het	
graf	van	Karel	Holle	en	diens	moeder	Alexandrine	Holle	
–	 van	 der	 Hucht	 (“tante	 Tine”)	 op	 Tanah	 Abang	 in	
Jakarta.	 Alexandrine	 woonde	 35	 jaar	 tot	 haar	 dood	 in	
Batavia	en	 is	de	“oermoeder”	van	alle	Sitfa	-	Holles.	En	
ook	van	Toni.	

												

	
		

	

	



Het	Bestuur	wenst	U	allen	in	2022	veel	wijsheid	en	gezondheid	toe,		
U	toegewenst	door	niet	alleen	de	boven	afgebeelde	voorzitter	Gijs,	conservator	Karel	en	de	(ex)	secretaris	
Swanica,	ook	van	ganser	harte	door	de	overige	bestuursleden:	
	

	 	
	

						

Marijke	 Frank	 	 	 	 														Jacqueline	
Secretaris	 	 	 										“Redacteur”	Nieuwsbrief	 	 														Penningmeester
 


