
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

Herinneringen bij de thee

de dynamiek tussen herinneringscultuur en de koloniale geschiedenis van de
theeplantersfamilie Kerkhoven op West-Java

van Asselt, Wijnt

Award date:
2021
Awarding institution:
Department of Cultural Studies
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/9d908ad9-40a2-4243-81d6-bdc4d13ebc8a


	

	

Herinneringen	bij	de	thee	
de	dynamiek	tussen	herinneringscultuur	en	de	koloniale	geschiedenis	van	de	

theeplantersfamilie	Kerkhoven	op	West-Java	

	

	
	

Memories	over	tea	
the	dynamics	between	cultural	memory	and	the	colonial	history		

of	the	tea	planter	family	Kerkhoven	in	West	Java	

	

	

Open	Universiteit		
Faculteit	Cultuurwetenschappen	

Masterscriptie	Kunst-	en	cultuurwetenschappen	

	

	

	



	2	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Masterscriptie	Kunst-	en	cultuurwetenschappen	

CM	9908162114	

	

Begeleider:	Dr.	C.A.	Drieënhuizen	

Examinator:	Dr.	S.M.	Hogervorst	

	

Student:	A.W.	(Wijnt)	van	Asselt	

Studentnummer:	831918341	

Adres:	Soeverein	32,	3817	HT	Amersfoort	

Telefoon:	06	300	454	30	

Datum:	5	augustus	2021	

	

	
Foto	omslag:	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	in	Bandung,	1918		

Bron:	collectie	Stichting	Indisch	Thee	en	Familiearchief	Van	der	Hucht	cum	suis.	 	



	3	
	

Inhoudsopgave	

VOORWOORD .............................................................................................................................................. 5 
INLEIDING ................................................................................................................................................... 7 
ONDERZOEKSVRAAG ................................................................................................................................... 11 

HOOFDSTUK 1. HERINNERINGSCULTUUR ........................................................................................... 13 

1.1 Herinneren, een sociaal en cultureel proces ........................................................................................... 13 
1.2 Emerging memories en compartimentalisering ...................................................................................... 15 
1.3 Tempo doeloe als herinneringscultuur aan Nederlands-Indië ................................................................ 17 

1.3.1 De rol van de Indische literatuur in tempo doeloe ......................................................................... 19 
1.3.2 Postmodernistische literatuur en tempo doeloe ............................................................................ 20 

HOOFDSTUK 2. EGODOCUMENTEN EN HET ARCHIEF VAN DE SITFA .................................................... 23 

2.1 De rol van egodocumenten in historisch onderzoek ............................................................................... 23 
2.2 Archiefvorming van de stichting ............................................................................................................. 26 
2.3 Verzwegen herinneringen ....................................................................................................................... 30 

HOOFDSTUK 3. EMERGING MEMORY EN COMPARTIMENTALISERING IN HET ARCHIEF ....................... 33 

3.1 De Soendanese nazaten van de familie Kerkhoven ................................................................................ 33 
3.2 De emerging memory aan de Surinaamse koffieplantage Adrichem ...................................................... 38 

HOOFDSTUK 4. GEMEDIEERD: KOMEN EN BLIJVEN ............................................................................. 41 

4.1 Tempo doeloe bij Rob Nieuwenhuys ...................................................................................................... 41 
4.2 De Theejonkers in de Preanger van Nieuwenhuys .................................................................................. 43 

4.2.1 Een geïdealiseerde familie .............................................................................................................. 45 

HOOFDSTUK 5. GEMEDIEERD: HEREN VAN DE THEE ........................................................................... 48 

5.1 Hella S. Haasse, auteur ............................................................................................................................ 48 
5.2 Heren van de thee, het verhaal ............................................................................................................... 50 

5.2.1 Heren van de thee; literaire inbedding en receptie ........................................................................ 53 
5.3 Heren van de thee, de egodocumenten en tempo doeloe ..................................................................... 55 

5.3.1 De tropische natuur ........................................................................................................................ 56 
5.3.2 Authenticiteit .................................................................................................................................. 61 
5.3.3 De schoonheid ................................................................................................................................ 62 

5.4 Heren van de thee op toneel .................................................................................................................. 70 

HOOFDSTUK 6. DE REFLECTIES OP BRONNEN EN GEMEDIEERDE VORMEN ......................................... 73 

6.1 De documentaire Nieuwe heren van de thee ......................................................................................... 73 
6.1.1 Familieleden .................................................................................................................................... 74 
6.1.2 Indo-Europeanen ............................................................................................................................ 78 



	4	
	

6.1.3 Indonesiërs ...................................................................................................................................... 79 
6.2 Theereizen naar de Preanger .................................................................................................................. 81 
6.3 De reflecties van de nazaten ................................................................................................................... 83 

CONCLUSIE ............................................................................................................................................... 89 
BRONNEN EN LITERATUUR ............................................................................................................................ 95 

Bronnen ................................................................................................................................................... 95 
Literatuurlijst ........................................................................................................................................... 95 
Websites .................................................................................................................................................. 99 
Illustraties ................................................................................................................................................ 99 
Summary ............................................................................................................................................... 100 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5	
	

	
Voorwoord	
“I’m	not	Dylan,	you’re	Dylan”.	Toen	ik	deze	zin	las	in	een	artikel	over	de	musicus	

Bob	Dylan	in	de	Trouw	van	20	mei	jongstleden,	werd	ik	er	onmiddellijk	door	

gegrepen.	Dylan	deed	deze	uitspraak	aan	het	adres	van	een	grote	fan,	die	hem	

wees	op	zijn	verantwoordelijkheid	als	culturele	held.	De	betekenisgeving	van	

Dylan	voor	de	muziekcultuur	van	de	20e	en	21e	eeuw	ligt	bij	de	musici	die	op	zijn	

werk	voortborduren	en	bij	de	luisteraar.	Niet	bij	Dylan	zelf.	Een	betere	pointe	

inzake	herinneringscultuur	had	ik	mij	niet	kunnen	wensen,	zo	vlak	voor	het	

afronden	van	mijn	masterscriptie.	

Er	is	nog	zo’n	uitspraak	die	mij	zo	onmiddellijk	raakte,	een	aantal	jaren	geleden.	

“Wie	schiet	je	neer	als	je	iemand	neerschiet?”	Connie	Palmen	stelde	deze	vraag	in	

haar	essay	“Iets	wat	niet	bloeden	kan”	waarin	ze	verbanden	onderzoekt	tussen	

fictie	en	werkelijkheid.	Ook	hier	staan	(onder	andere)	een	fan	en	zijn	idool	

centraal;	John	Lennon	en	zijn	moordenaar.	Deze	vraag	was	destijds	voor	mij	een	

ommekeer;	ik	begreep	ineens	dat	het	altijd	over	beelden	gaat,	nooit	over	de	

werkelijkheid	omdat	die	onkenbaar	is.	Dat	is	wat	Palmen	bedoelt,	je	schiet	het	

beeld	neer	wat	je	van	iemand	hebt.		

Ik	voerde	toen	al	gesprekken	met	een	goede	vriend,	George	Ingen	Housz,	over	de	

functie	van	beelden	in	het	leven.	Het	kwartje	was	al	eerder	gevallen;	een	mens	leeft	

in	zijn	eigen	beelden,	we	kunnen	niet	anders	dan	in	beelden	leven.	George	drukte	

mij	op	het	hart	dat	het	belangrijk	is	om	te	beseffen	waarom	je	déze	beelden	hebt	en	

niet	andere.	Het	vertelt	iets	over	jou,	over	je	aannames,	over	hoe	je	het	leven	

betekenis	geeft.		

Deze	scriptie	gaat	ook	over	beelden.	Beelden	van	Nederlands-Indië	zoals	die	

neergeschreven	zijn	in	brieven	door	degenen	die	op	Java	in	de	thee	gingen,	in	

verhalen	die	erover	zijn	geschreven	door	auteurs	en	beelden	die	lezers	daardoor	

opnemen	in	hun	bagage.	Zo	worden	die	beelden	opgenomen	in	de	collectieve	

herinnering	aan	Nederlands-Indië	in	Nederland.		

Waarom	hebben	wij	déze	beelden	en	niet	andere,	zou	George	mij	vragen,	en	dat	is	

ook	de	vraag	die	aan	het	onderzoek,	waar	deze	scriptie	het	verslag	van	doet,	ten	

grondslag	ligt.	Waarom	herinneren	wij	ons	déze	beelden	en	niet	andere.		
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Ik	draag	dit	verslag	van	het	onderzoek	dan	ook	op	aan	George	Ingen	Housz.	Van	

alle	betekenisgeving	die	ik	mij	door	onze	gesprekken	bewust	ben	geworden,	is	het	

belang	van	vriendschap	het	meest	belangrijk.	Ik	wens	iedereen	de	rijkdom	van	een	

dergelijke	vriendschap	toe.		

Ik	dank	dr.	Caroline	Drieënhuizen	van	de	Open	Universiteit	voor	haar	deskundige	

en	inspirerende	begeleiding,	die	gepaard	moest	gaan	met	behoorlijk	wat	geduld.	

Familieomstandigheden	leidden	ertoe	dat	ik	lange	tijd	niet	aan	de	scriptie	heb	

gewerkt.	Het	was	fijn	om	te	weten	dat	ik	een	beroep	op	haar	kon	doen	als	dat	

nodig	was,	vaak	bracht	een	enkel	gesprek	mij	weer	op	het	goede	spoor.		

Ook	wil	ik	dankzeggen	aan	dr.	Karel	van	der	Hucht,	medeoprichter	en	conservator	

van	de	Stichting	Indisch	Thee-	en	Familiearchief	Van	der	Hucht	cum	suis,	voor	zijn	

nooit	aflatende	steun	aan	mijn	werk,	zowel	voor	het	archief	als	voor	de	scriptie.	

Vaak	hield	ik	hem	van	het	werk,	om	te	praten	over	de	thee,	de	families	en	Indië,	

maar	ook	over	tempo	doeloe	en	de	veranderende	inzichten	in	en	betekenisgeving	

aan	het	verleden.	Onze	gesprekken	getuigen	van	wederzijds	respect	en	de	

bereidheid	om	te	luisteren.		

Dr.	Jan	Brouwers	dank	ik	voor	het	zorgvuldige	nalezen	op	inhoud	én	op	punten	en	

komma’s.	

Als	laatste	dank	ik	mijn	partner	Jacqueline,	tenslotte	is	het	haar	familie	die	‘in	de	

thee’	ging	en	daar	vele	brieven	over	schreef.	Zij	stelde	mij	in	staat	om	in	het	archief	

te	werken	en	deze	studie	te	doen.	Dat	is	bijzonder,	hoezeer	zij	mij	dat	gunt.	Zonder	

haar	liefde	en	steun	was	deze	scriptie,	en	deze	studie	überhaupt,	er	niet	geweest.		
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	“[…]	it	is	helpful	to	think	of	family	history	as	a	living,	intergenerational	negotiation	
with	various	presents,	rather	than	a	prized	heirloom	that	is	passed	from	one	
generation	to	the	next	unchanged.”1	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ashley	Barnwell	
	

“Memory	becomes	collective	when	it	is	shared,	and	for	it	to	be	shared	it	must	be	

mediated.”2	

	Ann	Rigney	

	

Inleiding	
In	2011	begon	mijn	werk	voor	de	Stichting	Indisch	Thee-	en	Familiearchief	Van	der	

Hucht	cum	suis	(hierna	genoemd:	Sitfa).	Na	het	lezen	van	de	transcripties	die	Karel	

Kerkhoven	van	de	brieven	van	zijn	vader	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	en	zijn	

moeder	Jenny	Elisabeth	Henriette	Roosegaarde	Bisschop	had	gemaakt,	las	ik	ook	

zijn	correspondentie	met	zijn	broer	Emile	en	zus	Bertha	over	deze	brieven.	Ik	

besefte	al	snel	dat	het	bijzonder	is	dat	deze	intergenerationele	herinneringen	en	de	

reflecties	daarop	zijn	vastgelegd	en	bewaard	in	één	archief.	Het	archief	bevat	ook	

brieven	en	egodocumenten	van	de	eerste	en	tweede	generaties	van	de	families	die	

in	1843-1845	naar	Java	waren	vertrokken,	alsmede	brieven	van	de	vijfde	generatie	

die	als	kind	in	de	jaren	twintig	van	de	vorige	eeuw	in	Indië	zijn	geboren	en	

opgegroeid,	maar	als	twintigers	en	dertigers	niet	meer	konden	of	wilden	blijven	in	

Indonesië.		

Familiegeschiedenis	heeft	de	potentie	om	deel	te	gaan	uitmaken	van	collectieve	

herinnering	en	zo	onderdeel	te	worden	van	herinneringscultuur.	Het	is	historicus	

Jan	Assmann	die	het	onderscheid	maakt	tussen	potentie	en	actualiteit	bij	

herinneringen.3	Hij	stelt	dat	verzamelde	artefacten	als	brieven,	egodocumenten	en	

foto’s,	bewaard	in	archieven,	musea	en	andere	vormen	van	geheugenplaatsen,	

voorstellingen	zijn	van	het	verleden.	Zolang	ze	zich	in	het	archief	of	museum	

bevinden,	blijft	het	materiaal	waar	een	potentie	in	zit.	Het	wordt	pas	actueel	als	

	
1	Ashley	Barnwell,	'Convict	shame	to	convict	chic.	Intergenerational	memory	and	family	histories',	Memory	
Studies.	OnlineFirst.	25	mei	2017	(2017)	1-14,	aldaar	5.	
2	Ann	Rigney,	'Remembrance	as	remaking.	Memories	of	the	nation	revisited',	Nations	and	Nationalism	24	
(2018)	240-257,	aldaar	243.	
3	Jan	Assmann,	'Collective	memory	and	cultural	identity',	New	German	Critique	65	(1995)	125-133,	aldaar	130.	
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contemporaine	context	de	familiegeschiedenis	in	een	eigen	perspectief	plaatst	en	

het	zijn	eigen	relevantie	geeft.4	Dan	pas	ontstaat	de	mogelijkheid	dat	ze	deel	gaan	

uitmaken	van	collectieve	herinnering.	Dat	actualiseren	gebeurt	door	adaptatie,	toe-

eigening,	her-	en	vertalingen	en	de	receptie	daarvan.5	Door	mediatie,	zo	stelt	ook	

literatuurwetenschapper	Ann	Rigney,	worden	herinneringen	opgenomen	in	een	

collectief	geheugen.6			

Al	voordat	de	Sitfa	in	1983	als	stichting	werd	opgericht,	was	er	sprake	van	

mediatie	van	het	tot	dan	toe	verzamelde	materiaal.	Dr.	Karel	van	der	Hucht,	één	

van	de	latere	oprichters	en	conservator	van	de	stichting,	was	geïnteresseerd	in	de	

tak	van	de	familie	Van	der	Hucht	die	in	Nederlands-Indië	had	geleefd.	In	1974	

ontving	hij	een	fotoalbum	van	één	van	de	voorouders	uit	de	familie,	dat	gemaakt	

was	als	geschenk	bij	een	huwelijk	in	Batavia	in	1862.7	Het	was	nadien	in	Engeland	

bij	nazaten	van	haar	en	haar	Schotse	echtgenoot	terechtgekomen.	Om	de	personen	

die	op	de	foto’s	voorkomen	te	identificeren,	gaf	Van	der	Hucht	het	album	te	leen	

aan	schrijver	Rob	Nieuwenhuys.	Deze	had	in	1961	onder	pseudoniem	een	fotoboek	

genaamd	Tempo	doeloe	uitgegeven,	met	foto’s	uit	het	‘oude’	Indië.8	Nieuwenhuys	

heeft	het	fotoalbum,	samen	met	brieven	van	een	aantal	familieleden,	gebruikt	voor	

het	hoofdstuk	‘Theejonkers	in	de	Preanger’	in	het	tweede	deel	van	zijn	

fotoboekentrilogie	Tempo	doeloe	–	een	verzonken	wereld.	9	Het	was	de	eerste	

mediatie	van	materiaal	dat	de	familiegeschiedenis	van	de	families	Van	der	Hucht,	

Kerkhoven,	Holle	en	aanverwanten	omvat.	

In	1985	werd	contact	gelegd	met	auteur	Hella	S.	Haasse.	Aanleiding	was	de	

uitgebreide	correspondentie	in	het	archief	van	één	van	de	familieleden,	Rudolph	

Eduard	Kerkhoven.	Haasse	bleek	geïnteresseerd	te	zijn	om	deze	correspondentie	

te	gebruiken	als	basis	voor	een	Indische	roman.	Ze	heeft	de	brieven	zeven	jaar	lang	

	
4	Ibidem.	
5	Assmann,	'Collective	memory	and	cultural	identity';	Ann	Rigney,	'The	dynamics	of	remembrance.	Texts	
between	monumentality	and	morphing'	in:	Astrid	Erll	en	Ansgar	Nünning	ed.,	Cultural	memory	studies.	An	
international	and	interdisciplinary	handbook	(Berlijn	en	New	York	2008)	345-353,	aldaar	351.	
6	Rigney,	'Remembrance	as	remaking’,	aldaar	243.	
7	Norbert	van	den	Berg	en	Steve	Wachlin,	Het	album	voor	Mientje.	Een	fotoalbum	uit	1862	in	Nederlandsch	Indië	
(Bussum	2005).	
8	E.	Breton	de	Nijs,	Tempo	doeloe.	Fotografische	documenten	uit	het	oude	Indië	1870-1914	(Amsterdam	1961).	
9	Rob	Nieuwenhuys,	Komen	en	blijven	(Amsterdam	1982).	
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bij	zich	gehad	en	in	1992	verscheen	de	roman	Heren	van	de	thee.10	Het	werd	haar	

bestverkochte	boek.		

Deze	mediaties	van	het	archiefmateriaal	brachten	niet	alleen	een	stroom	van	

schenkingen	aan	de	Sitfa	op	gang,	er	kwamen	ook	steeds	meer	nazaten	in	beeld.	In	

1995	maakte	een	groep	van	vijftig	van	hen	een	“theereis”	naar	Indonesië.	

Filmmaker	Ad	’s-Gravesande	heeft	een	documentaire	gemaakt	tijdens	deze	eerste	

theereis	onder	de	titel	Nieuwe	heren	van	de	thee,	welke	is	uitgezonden	op	29	

augustus	1995	bij	de	NPS.11	Ook	journalist	Jan	Blokker	reisde	het	gezelschap	

achterna	en	schreef	daarover	een	artikel	in	de	Volkskrant.12		

Twaalf	jaar	na	de	publicatie	van	Heren	van	de	thee	verscheen	in	2004	Brieven	van	

de	thee.13	Auteur	Nelleke	Noordervliet	was	gevraagd	een	boek	samen	te	stellen	met	

de	brieven	waarop	Heren	van	de	thee	gebaseerd	is.	Ze	maakte	een	selectie	die	

aansloot	bij	de	roman	en	schreef	de	inleiding	en	verbindende	tekst	tussen	de	

hoofdstukken.	Tevens	werden	foto’s	uit	het	archief	van	de	Sitfa	opgenomen.	Het	

boek,	dat	geen	mediatie	is	maar	gezien	kan	worden	als	een	bronnenpublicatie,	

heeft	weinig	aandacht	gekregen.	Er	zijn	geen	recensies	te	vinden	in	Literom,	ook	in	

de	DBNL	is	geen	informatie	te	vinden.	Wel	wordt	het	genoemd	door	neerlandica	

Fleur	Speet	in	een	artikel	over	Nelleke	Noordervliet.	Zij	noemt	de	samenstelling	

van	brieven	een	“soort	schaduwwaarheid”	naast	Heren	van	de	thee.14	Het	feit	dat	

de	selectie	van	de	brieven	grotendeels	de	roman	volgt,	draagt	bij	aan	dat	beeld.			

Tot	slot	heeft	toneelregisseur	Ger	Thijs	de	roman	Heren	van	de	thee	in	2009	

bewerkt	voor	toneel.15	Tussen	oktober	2009	en	februari	2010	zijn	er	90	

voorstellingen	gespeeld.	Voor	Thijs	was	de	uitgave	van	Brieven	van	de	thee	

belangrijk	bij	het	schrijven	van	het	toneelstuk.	Al	deze	mediaties	hebben	een	breed	

publiek	aangesproken	in	Nederland	en	dragen	daarmee	bij	aan	

herinneringsculturen	in	Nederland	aan	Nederlands-Indië.		

	
10	Hella	S.	Haasse,	Heren	van	de	thee	(Amsterdam	1992).	
11	Ad	’s-Gravesande	en	Jan	Blokker,	De	nieuwe	heren	van	de	thee	(Documentaire),	NPS	29-08-1995.	
12	Jan	Blokker,	‘Kleinkinderen	van	de	thee’,	De	Volkskrant	(12	augustus	1995).	
13	Nelleke	Noordervliet,	Brieven	van	de	thee	(Amsterdam	2004).	
14	Fleur	Speet,	‘Portret	van	de	schrijfster	als	politica	-	Nelleke	Noordervliet’,	Ons	erfdeel	49	(2006)	403-410,	
aldaar	405.	
15	Ger	Thijs	(Regisseur)	Heren	van	de	thee,	toneelbewerking	van	de	gelijknamige	roman	van	Hella	S.	Haasse,	
2009.	
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Literatuurwetenschapper	Paul	Bijl	stelt	dat	er	sprake	is	van	meerdere	en	vaak	

tegenstrijdige	postkoloniale	geheugenculturen.16	Een	dominante	vorm	van	

herinneringscultuur	aan	Nederlands-Indië	is	tempo	doeloe.17	Tempo	doeloe	is	een	

uitdrukking	uit	het	Maleis	en	betekent	‘oude	tijd’.	In	het	concept	van	deze	

herinneringscultuur	staat	de	connotatie	“goede	oude	tijd”	centraal.18	

Literatuurwetenschapper	Sarah	de	Mul	geeft	het	concept	tempo	doeloe	een	

temporele	invulling;	zij	betoogt	dat	het	een	reactie	is	op	de	ontwrichtende	

ervaringen	van	repatrianten	uit	Nederlands-Indië	in	de	dekoloniale	en	

postkoloniale	periode.19	Cultuurwetenschapper	Pamela	Pattynama	stelt	echter	dat	

de	term	tempo	doeloe	als	concept	van	herinneringscultuur	in	Nederland	in	de	

jaren	zeventig	van	de	vorige	eeuw	is	gemunt	door	auteur	Rob	Nieuwenhuys.20	In	

zijn	fotoboeken	krijgt	het	concept	een	andere	temporele	invulling	dan	bij	De	Mul,	

namelijk	de	periode	1860-1920.	Bijl	sluit	daarbij	aan;	hij	stelt	dat	de	gelaagdheid	

van	het	begrip	tempo	doeloe	is	terug	te	voeren	naar	een	19e	eeuwse	vorm	van	

koloniale	nostalgie.21	De	Mul	toont	aan	dat	het	verlangen	naar	deze	“goede	oude	

tijd”	met	name	vorm	krijgt	in	de	Indische	literatuur.	Het	kolonialisme	wordt	

daarbij	nauwelijks	of	niet	geproblematiseerd,	er	is	sprake	van	een	geïdealiseerd	

beeld	van	Nederlands-Indië.22	De	afwezigheid	van	deze	problematisering	noemt	

antropologe	en	historica	Ann	Laura	Stoler	koloniale	afasie.23		

	

Deze	scriptie	heeft	als	onderwerp	de	verhouding	tussen	herinneringscultuur	en	

familiegeschiedenis.	Er	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	tempo	doeloe	en	zijn	

literaire	bronnen,	maar	minder	is	onderzocht	hoe	familiegeschiedenis	en	tempo	

doeloe	elkaar	beïnvloeden.	Er	bestaat	een	vice	versa	tussen	herinneringscultuur	en	
	

16	Paul	Bijl,	'Dutch	colonial	nostalgia	across	decolonisation',	Journal	of	Dutch	literature	4	(2013)	128-149,	
aldaar	128.	
17	Bijl,	'Dutch	colonial	nostalgia	across	decolonisation';	zie	ook	de	meer	recente	discussie	in	NRC	Handelsblad:	
Kester	Freriks	‘Tempo	doeloe	–	ook	een	mooie	tijd’	5-10-2018;	Thomas	Smits,	Klaas	Stutje	en	Suze	Zijlstra	
‘Koloniaal	geluk	is	niet	los	te	zien	van	koloniaal	leed’	9-10-2018;	Reza	Kartosen-Wong	‘Tempo	doeloe?	Een	
gruwelijke	bezetting!	13-10-2018;	Peter	Slors	‘Afgemeten	aan	de	tijdgeest	was	Nederlands	bestuur	van	Indië	
zo	slecht	niet’	26-10-2018.	
18	Bijl,	'Dutch	colonial	nostalgia’,	aldaar	131.	
19		De	Mul,	S.,	'Nostalgia	for	empire.	‘Tempo	doeloe’	in	contemporary	Dutch	literature',	Memory	Studies	3	
(2010)	413-428.	aldaar	416.		
20	Pamela	Pattynama,	Bitterzoet	Indië.	Herinnering	en	nostalgie	in	literatuur,	foto's	en	films	(Amsterdam	
2014),	29.	
21	Bijl,	'Dutch	colonial	nostalgia’,	aldaar	129.	
22	De	Mul,	'Nostalgia	for	empire',	aldaar	414.	
23		Ann	Laura	Stoler	en	Karen	Strassler,	'Castings	for	the	colonial.	Memory	work	in	'New	Order'	Java',	
Comparative	Studies	in	Society	&	History	42	(2000)	4-48,	aldaar	4.	
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familiegeschiedenis,	stelt	cultuurhistoricus	Astrid	Erll.24	Niet	alleen	heeft	

herinneringscultuur	invloed	op	de	actualisatie	en	mediatie	van	de	bronnen,	deze	

bronnen	kunnen	ook	beelden	en	mythen	uit	die	herinneringscultuur	bijstellen.25		

De	gemedieerde	vormen	van	materiaal	uit	het	Sitfa-archief	geven	inzicht	in	het	

proces	van	mediatie	en	adaptatie,	en	de	invloed	die	herinneringscultuur	daarop	

heeft	gehad.	Tegelijkertijd	is	een	analyse	mogelijk	in	hoeverre	de	egodocumenten	

op	hun	beurt	beïnvloed	zijn	door	koloniale	nostalgie	in	de	19e	eeuw.		

Onderzoeksvraag	
Hoe	kunnen	veranderingen	in	beelden	over	Indië	gedurende	de	periode	

1860-2010	in	bronnen	van	en	over	de	theeplantersfamilie	Kerkhoven	op	

West-Java	worden	verklaard?		

	

De	volgende	deelvragen	zijn	leidend:	in	welke	mate	zijn	in	de	roman	en	het	

toneelstuk	Heren	van	de	thee	de	herinneringen	van	Rudolph	Kerkhoven	en	Jenny	

Roosegaarde	Bisschop	terug	te	vinden?	Welk	soort	herinneringen	zijn	weggelaten	

of	verzwegen?	Wat	is	toegevoegd?	Is	er	nostalgie	in	de	zin	van	tempo	doeloe	te	

herkennen	in	de	adaptaties?	Spelen	eigen	herinneringen	aan	Indië	daarin	een	rol?	

Is	daarbij	sprake	van	koloniale	afasie	in	de	gemedieerde	herinneringen?	In	

hoeverre	is	er	in	de	reflecties	sprake	van	tempo	doeloe	en	kritiek	daarop?	Hoe	

reflecteren	de	nazaten	over	de	voorouders	en	hun	rol	in	het	koloniale	Indië?	

Zijn	er	veranderingen	merkbaar	in	de	herinneringen	en	de	reflecties	daarop	van	de	

verschillende	generaties?	Is	daarbij	sprake	van	beïnvloeding	door	de	dominante	

herinneringscultuur?	Is	er	sprake	van	verandering	in	de	verschillende	adaptaties?	

Is	de	familiegeschiedenis	dynamisch	of	juist	statisch	geworden	in	de	adaptaties?	

Allereerst	wordt	in	beeld	gebracht	hoe	de	herinneringscultuur	van	Nederlands-

Indië	in	Nederland	zich	heeft	ontwikkeld	en	wat	de	huidige	stand	van	het	

onderzoek	is.	De	theorie	over	tempo	doeloe,	cultural	memory	en	de	mediaties	in	

literatuur	en	andere	adaptaties	geeft	een	eerste	aanzet	om	het	bronmateriaal	te	

bevragen.	In	hoofdstuk	twee	volgt	een	beschrijving	van	het	archief	en	de	rol	van	

	
24	Astrid	Erll,	'Locating	family	in	cultural	memory	studies',	Journal	of	Comparative	Family	Studies	42	(2011)	
303-318,	aldaar	312.	
25	Ibidem.		
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egodocumenten	in	historisch	onderzoek.26	In	het	derde	hoofdstuk	komen	twee	

recente	ontwikkelingen	in	herinneringscultuur	aan	Nederlands-Indië	in	Nederland	

aan	bod	en	hoe	deze	terug	te	vinden	zijn	in	de	verzameling	van	het	archief	van	de	

Sitfa.	De	eerste	mediatie	van	archiefmateriaal	in	Rob	Nieuwenhuys’	fotoboeken	

komt	in	hoofdstuk	vier	aan	bod.	In	hoofdstuk	vijf	volgt	een	analyse	van	de	roman	

Heren	van	de	thee	van	Hella	Haasse	en	de	toneeladaptatie	daarvan	van	regisseur	

Ger	Thijs.	De	reflecties	op	deze	adaptaties,	hun	bronnen	en	de	herinneringen	van	

de	nazaten	worden	beschreven	in	hoofdstuk	zes.	Daartoe	wordt	de	documentaire	

Nieuwe	heren	van	de	thee	van	Ad	’s-Gravesande	geanalyseerd,	alsmede	de	reflecties	

van	de	vierde	generatie,	de	kinderen	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	en	Jenny	

Roosegaarde	Bisschop.	Verandering	versus	continuïteit	in	zowel	de	bronnen	van	

en	over	de	familie	als	in	de	intergenerationele	herinneringen	krijgen	in	alle	

hoofdstukken	aandacht.		

Voor	de	analyse	hanteer	ik	de	theorie	over	herinneringscultuur	van		

(cultuur-)historici	Jan	Assman,	Wulf	Kansteiner,	Susan	Hogervorst	en	Astrid	Erll.27	

Voor	de	rol	die	de	adaptaties	spelen,	maak	ik	gebruik	van	onderzoek	dat	literatuur-	

en	cultuurwetenschappers	Sarah	de	Mul,	Lisanne	Snelders,	Ann	Rigney	en	Astrid	

Erll	hebben	gedaan	naar	tempo	doeloe,	remediation	en	de	rol	van	literatuur	in	het	

collectieve	geheugen.28	Tot	slot	hanteer	ik	voor	de	rol	die	vergeten	of	zwijgen	

speelt	het	onderzoek	van	antropoloog	Ann	Laura	Stoler	betreffende	‘koloniale	

afasie’	en	van	literatuurwetenschapper	Paul	Bijl	naar	het	ontbreken	van	een	kader	

waarin	herinneringen	aan	koloniaal	geweld	een	plaats	kunnen	krijgen.29		

	 	

	
26	Leonieke	Vermeer,	L.,	‘Stretching	the	archives:	ego-documents	and	life	writing	research	in	the	Netherlands:	
state	of	the	art’,	BMGN	-	Low	Countries	Historical	Review	135	(2020)	1,	31-69;	Arianne	Baggerman	en	Rudolf	
Dekker,	‘De	gevaarlijkste	van	alle	bronnen'.	Egodocumenten:	nieuwe	wegen	en	perspectieven',	Tijdschrift	voor	
sociale	en	economische	geschiedenis	1	(2004)	3-22;	Arianne	Baggerman,	Rudolf	Dekker	en	Michael	Mascuch,	
'Egodocuments	and	history.	A	short	account	of	the	Longue	Durée',	Historian	78	(2016)	11-56;	Marita	
Mathijsen,	'Laat	de	bronnen	spreken.	Particuliere	brieven	als	historische	bron'	in:	Pieter	Stokvis	ed.,	
Geschiedenis	van	het	privéleven.	Bronnen	en	benaderingen	(Amsterdam	2007)	51-68.	
27	Assmann,	'Collective	memory	and	cultural	identity';	Wulf	Kansteiner,	'Finding	meaning	in	memory.	A	
methodological	critique	of	collective	memory	studies',	History	and	Theory	41	(2002)	179-197;	Erll,	'Locating	
family';	Susan	Hogervorst,	Onwrikbare	herinnering.	Herinneringsculturen	van	Ravensbrück	in	Europa,	1945-
2010	(Hilversum	2010).	
28	Astrid	Erll	en	Ann	Rigney,	Mediation,	remediation	and	the	dynamics	of	cultural	memory	(Berlijn	en	New	York	
2009);	De	Mul,	‘Nostalgia	for	empire’;	Snelders,	L.,	Hoe	Nederland	Indië	leest.	Hella	S.	Haasse,	Tjalie	Robinson,	
Pramoedya	Ananta	Toer	en	de	politiek	van	de	herinnering	(Proefschrift	Faculteit	der	geesteswetenschappen	
Universiteit	van	Amsterdam,	Amsterdam	2018).	
29		Stoler	e.a.,	'Castings	for	the	colonial';	Paul	Bijl,	'Colonial	memory	and	forgetting	in	the	Netherlands	and	
Indonesia',	Journal	of	Genocide	Research	14	(2012)	441-461.	



	13	
	

Hoofdstuk	1.	Herinneringscultuur	

Herinneren	heeft	iets	paradoxaals.	Het	object	is	het	verleden,	maar	het	is	een	

activiteit	die	in	het	heden	plaatsvindt,	met	een	doel	dat	in	datzelfde	heden	of	zelfs	

in	de	toekomst	is	gelegen.	Herinneringen	leggen	dus	altijd	een	reis	door	de	tijd	af	

en	komen	steeds	opnieuw	ergens	aan.	Pas	als	herinneringen	zijn	gemedieerd	

kunnen	ze	collectief	worden	en	kan	er	een	herinneringscultuur	ontstaan.		

In	dit	hoofdstuk	ga	ik	eerst	in	op	de	communicatieve	en	culturele	aspecten	van	

herinneren,	die	uitvloeien	in	collectieve	herinnering	en	herinneringsculturen.	

Vervolgens	bespreek	ik	tempo	doeloe	als	dominante	herinneringscultuur	aan	

Nederlands-Indië	in	Nederland.	Tot	slot	besteed	ik	aandacht	aan	de	rol	die	

literatuur	en	adaptatie	hierbij	spelen.		

1.1	Herinneren,	een	sociaal	en	cultureel	proces	

Omdat	herinneren	een	activiteit	is	die	in	het	heden	plaatsvindt,	is	communicatie	

één	van	de	belangrijkste	aspecten	ervan.	Historicus	Susan	Hogervorst	stelt	dan	

ook,	in	navolging	van	de	Duitse	historicus	Wulf	Kansteiner,	dat	collectieve	

herinnering	tot	stand	komt	in	en	door	communicatie	over	de	betekenis	van	het	

verleden.30	In	haar	onderzoek	naar	de	herinneringsculturen	van	concentratiekamp	

Ravensbrück,	dat	bekend	was	komen	te	staan	als	een	concentratiekamp	waar	

vrouwen	gevangen	werden	gehouden,	bleek	ook	een	aanzienlijke	populatie	

mannen	gevangen	te	hebben	gezeten.	Vanaf	de	jaren	50	van	de	20e	eeuw	waren	zij	

echter	nagenoeg	uit	beeld	verdwenen	in	de	collectieve	herinnering	aan	het	kamp.	

Dat	had	te	maken	met	belangenorganisaties	van	voormalige	vrouwelijke	

gevangenen,	die	in	de	naoorlogse	herdenkingen	en	voorlichting	nadruk	legden	op	

gender	en	de	rol	van	communistisch	verzet	in	de	Tweede	Wereldoorlog.31					

Herinneringen	zijn	altijd	constructies	van	het	verleden,	stelt	literatuur-	en	

cultuurwetenschapper	Sarah	De	Mul.	Bovendien,	zo	vervolgt	zij,	zijn	deze	

	
30	Hogervorst,	Onwrikbare	herinnering,	23.	
31	Ibidem,	226.	
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constructies	niet	neutraal,	ze	zijn	geïdealiseerd	en	vervormd	door	verlangens	én	

politieke	belangen.32			

In	Duitsland	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	hoe	het	verleden	wordt	herinnerd.	Dat	

had	alles	te	maken	met	de	rampzaligheid	van	de	Holocaust.	Onderzoek	naar	hoe	

deze	catastrofe	werd	herinnerd	door	verschillende	generaties	Duitsers,	bracht	aan	

het	licht	dat	binnen	Duitse	families	vooral	het	eigen	lijden	in	de	oorlog	centraal	

stond.	De	eigen	familieleden	werden	niet	in	staat	geacht	nazi	te	zijn	geweest.33		

Dat	heeft	te	maken	met	wat	historici	Paul	Bijl	en	Ann	Laura	Stoler	respectievelijk	

als	‘emerging	memory’	en	‘koloniale	afasie’	benoemen.34	Een	familielid	die	de	nazi-

ideologie	had	aangehangen	past	niet	in	het	zelfbeeld	dat	de	familie	van	zichzelf	

heeft	en	wordt	daaruit	geweerd.		

Er	is	geen	chronologische	volgorde	in	het	proces	van	herinneren.	Collectieve	

herinnering	vormt	een	kader	waarbinnen	individuele	herinneringen	kunnen	

worden	gecommuniceerd	en	zo	betekenis	krijgen,	stelt	Hogervorst.35	Het	is	dus	

niet	zo	dat	individuele	herinneringen	tezamen	een	collectieve	herinnering	vormen.	

In	dat	geval	is	er	sprake	van	een	collected	memories,	een	verzameling	van	

individuele	herinneringen.36	Collectieve	herinnering	wordt	door	Hogervorst	dan	

ook	gedefinieerd	als	een	voorlopige	uitkomst	van	een	sociaal	en	cultureel	proces.37		

Naast	communicatie	als	sociaal	aspect	onderscheidt	Hogervorst	een	culturele	

dimensie	aan	collectieve	herinnering.	Cultuurwetenschappers	Günther	Lottes	en	

Marcus	Sandl	introduceren	een	mentale	component,	die	wordt	gevormd	door	

geschiedbeelden,	stereotypen	en	normatieve	opvattingen.38	Lottes	en	Sandl	stellen	

dat	herinneringscultuur	ten	grondslag	ligt	aan	collectieve	herinnering	die	er	een	

voorlopig	eindresultaat	van	zijn.	Sociale	actoren	(mensen	die	herinneringen	

produceren	en	consumeren),	de	gemedieerde	vormen	(die	de	herinneringen	

publiek	en	dus	collectief	maken)	én	de	mentale	dimensie	van	beelden	over	

	
32	De	Mul,	'Nostalgia	for	empire',	aldaar	421.	
33	Welzer,	H.,	S.	Moller	en	K.	Tschuggnall,	“Opa	war	kein	Nazi”.	Nationalsozialismus	und	Holocaust	im	
Familiengedächtnis	(Frankfurt	am	Main	2002).	
34	Stoler	e.a.,	'Castings	for	the	colonial',	aldaar	4;	Paul	Bijl,	Emerging	Memory.	Photographs	of	Colonial	Atrocity	
in	Dutch	Cultural	Remembrance	(Amsterdam	2015),	137.	
35	Hogervorst,	Onwrikbare	herinnering,	23.	
36	Ibidem.		
37	Ibidem,	16.	
38	Marcus	Sandl,	'Historizität	der	Erinnerung/Reflexivität	des	Historischen',	in:	ed.,	Erinnerung,	Gedächtnis,	
Wissen.	Studien	zur	kulturwissenschaftlichen	Gedächtnisforschung	(Göttingen	2005)	89-120;	Hogervorst,	
Onwrikbare	herinnering,	26-28.	
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geschiedenis,	stereotypen	en	normatieve	opvattingen	(die	de	collectieve	

herinnering	een	bedding	geeft),	vormen	samen	een	herinneringscultuur.39	In	die	

herinneringscultuur	wordt	voortdurend	onderhandeld	over	wat	belangrijk	is	om	

te	herinneren.	Daarbij	is	het	de	mentale	dimensie	die	steeds	opnieuw	bepaalt	welk	

(deel	van	het)	verleden	wordt	herinnerd.	Het	verwijst	naar	Assmanns	actualiteit	

van	de	contemporaine	context	waarin	familiegeschiedenis	in	een	eigen	perspectief	

wordt	geplaatst.	Dat	eigen	perspectief	maakt	cultuurhistoricus	Ashley	Barnwell	

zichtbaar	in	haar	onderzoek	naar	familiegeschiedenis,	waarbij	de	generaties	

onderhandelen	vanuit	verschillende	“hedens”	over	wat	van	belang	is	om	wel	of	

niet	te	herinneren.40	Ook	daar	speelt	de	culturele	dimensie	een	hoofdrol.	In	het	

onderzoek	van	Barnwell	betreft	het	de	geschiedenis	van	de	witte	Australiërs,	wier	

voorouders	na	veroordeling	in	Engeland	hun	straf	uitzaten	in	de	kolonie.	In	haar	

casus	is	sprake	van	een	generatie	die	niet	herinnerd	wilde	worden	aan	het	feit	dat	

hun	voorouders	als	criminelen	naar	de	toenmalige	strafkolonie	waren	gekomen,	

terwijl	in	aanloop	naar	het	bi-centennial	year	in	1988	de	nieuwe	generatie	dat	feit	

juist	omarmde	om	de	vermeende	authenticiteit	van	‘de’	witte	Australiër	vorm	te	

geven.41			

1.2	Emerging	memories	en	compartimentalisering	

Hoe	wordt	in	Nederland	de	koloniale	geschiedenis	herinnerd?	In	de	dominante	

herinneringscultuur	staan	nog	steeds	twee	zaken	centraal:	het	nostalgische	

karakter	en	Nederlands-Indië.		

Stoler	en	Strassler	stellen	stellen	dat	het	‘koloniale’	in	de	herinnering	aan	

Nederlands-Indië	niet	wordt	geproblematiseerd.42	Mede	daarom,	zo	betogen	zij,	is	

er	na	de	Tweede	Wereldoorlog	een	herinneringscultuur	ontstaan	die	als	het	ware	

een	afgeleide	is	van	het	kolonialisme,	namelijk	die	van	de	nostalgische	

herinneringen	van	de	voormalige	kolonisators.43		

	
39	Ibidem.	
40	Barnwell,	'Convict	shame	to	convict	chic',	aldaar	7.	
41	Ibidem,	aldaar	12.	
42	Stoler	en	Strassler,	'Castings	for	the	colonial',	4.	
43	Ibidem.	
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Literatuurwetenschapper	Lisanne	Snelders	promoveerde	in	2018	op	de	these	dat	

er	sprake	is	van	compartimentalisering	van	de	culturele	herinnering	aan	

Nederlands-Indië	via	de	literatuur.44	Ze	stelt	dat	verschillende	perspectieven	op	de	

koloniale	geschiedenis	niet	samenkomen	om	zo	een	veelvormig	beeld	te	schetsen	

van	de	koloniale	geschiedenis,	maar	dat	er	sprake	is	van	perspectivistische	

compartimenten.	Deze	afgescheiden	herinneringsdomeinen	houden	eenzijdige	

beelden	van	de	koloniale	geschiedenis	in	stand.45		

De	term	compartimentalisering	wordt	door	historicus	Paul	Bijl	gebruikt	in	zijn	

onderzoek	naar	koloniaal	geweld.	De	herinnering	daaraan	krijgt	niet	dezelfde	

plaats	als	die	aan	tempo	doeloe.	Ze	worden	gescheiden	van	elkaar	ervaren,	zelfs	in	

zo’n	mate	dat	de	herinnering	aan	koloniaal	geweld	steeds	verdwijnt	en	weer	

opduikt	alsof	het	nieuw	is.	Deze	cyclus	noemt	hij	emerging	memory.46	Het	

ontbreken	van	een	kader	om	die	herinneringen	een	plaats	te	geven	in	de	koloniale	

geschiedenis	van	Nederland,	heeft	te	maken	met	een	vermeende	nationale	

identiteit	van	Nederlanders	als	vredelievend	en	afkerig	van	geweld.47	Het	is	van	

eenzelfde	orde	als	de	Duitse	kleinkinderen	die	niet	kunnen	geloven	dat	hun	

grootouders	nationaalsocialisten	waren	geweest.		

Gevolg	is,	zo	stelt	Bijl,	dat	bewustzijn	van	koloniaal	geweld	in	een	cyclus	van	

emerging	memory	terecht	is	gekomen.	Tot	aan	de	publicatie	van	De	brandende	

kampongs	van	Generaal	Spoor	van	de	Zwitserse	historicus	Rémy	Limpach	in	

2016,48	werd	geweld	tijdens	de	dekolonisatieoorlog	als	incidenteel	bestempeld.	

Dat	was	het	officiële	standpunt	van	de	Nederlandse	overheid.	Pas	nadat	Limpach	

aantoonde	dat	extreem	geweld	meer	structureel	dan	incidenteel	was	ingezet	door	

de	legerleiding,	werd	een	groot	onderzoek	ingesteld	naar	het	gebruik	van	extreem	

geweld	tijdens	de	dekolonisatie.	De	uitkomsten	daarvan	worden	begin	2022	

verwacht.		

Het	proces	van	emerging	memories	en	compartimentalisering	is	ook	terug	te	

vinden	in	het	archief	van	de	Sitfa	én	in	de	gemedieerde	vormen	op	basis	van	het	

archiefmateriaal.	In	hoofdstuk	twee	zal	ik	daarop	terugkomen.		

	
44	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest.	
45	Ibidem,	324.	
46	Bijl,	Emerging	Memory,	13,	22.		
47	Bijl,	Emerging	Memory,	225;	Bijl,	‘Colonial	memory	and	forgetting’,	aldaar	449.	
48	Limpach,	R.,	De	brandende	kampongs	van	Generaal	Spoor	(Amsterdam	2016).	
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1.3	Tempo	doeloe	als	herinneringscultuur	aan	Nederlands-Indië		

Tempo	doeloe	betekent	‘oude	tijd’	in	het	Maleis,	maar	in	deze	herinneringscultuur	

staat	de	connotatie	“goede	oude	tijd”	centraal.49	Pattynama	stelt	dat	de	term	tempo	

doeloe	als	concept	van	herinneringscultuur	in	Nederland	in	de	jaren	zeventig	van	

de	vorige	eeuw	is	gemunt	door	auteur	Rob	Nieuwenhuys.50	Ze	verwijst	daarbij	

naar	het	einde	van	de	maatschappelijke	omwentelingen	van	de	jaren	zestig,	toen	er	

meer	ruimte	ontstond	voor	een	reflectie	op	de	gebeurtenissen	van	de	twee	

voorafgaande	decennia.		

Rob	Nieuwenhuys	had	in	1961	al	een	fotoboek	uitgegeven	onder	de	titel	Tempo	

doeloe,	onder	pseudoniem	van	E.	Breton	de	Nijs.	Nieuwenhuys	verwees	met	de	

term	tempo	doeloe	zowel	in	dit	eerste	fotoboek	als	in	zijn	latere	fotoboeken	naar	

het	einde	van	de	negentiende	eeuw.51	Het	was	de	periode	van	zijn	moeders	jeugd	

en	ook	de	overgangsperiode	naar	een	nieuwe	tijd	in	Nederlands-Indië,	welke	

gestalte	kreeg	onder	invloed	van	de	ethische	politiek.		

Bijl	stelt	dat	de	gelaagdheid	van	het	begrip	tempo	doeloe	terug	te	voeren	is	tot	de	

negentiende	eeuw	toen	de	kolonie	nog	steeds	werd	gevormd.52	Tempo	doeloe	is	

geen	specifiek	postkoloniaal	fenomeen,	zo	betoogt	hij,	het	is	een	continuïteit	van	

een	nostalgie	die	al	voor	de	dekolonisatie	in	Nederlands-Indië	en	in	de	Indische	

letterkunde	aanwezig	is.53	Hij	schetst	de	idee	waarop	deze	nostalgie	is	gebaseerd:	

verschillende	rassen	bewoonden	ooit	hun	eigen	specifieke	ruimtetijden,	waarbij	

witte	mensen	in	het	moderne	tijdperk	thuishoorden	en	bruine	mensen	in	een	

ouder	tijdperk	of	in	geen	tijdperk.	In	het	laatste	geval	werden	ze	voorgesteld	als	

tijdloos.54	Bijl	baseert	deze	stelling	op	het	betoog	van	literatuurwetenschapper	

Svetlana	Boym.55	Zij	stelt	dat	vooruitgang,	vooral	na	de	industriële	ontwikkeling,	

werd	gemarkeerd	door	de	globalisering	van	het	concept	‘tijd’.	Zo	werden	andere	

culturen	die	bezocht	of	bezet	werden	gezien	in	het	perspectief	van	‘de	tijd’.56	

	
49	Bijl,	'Dutch	colonial	nostalgia	across	decolonisation',	128.	
50	Pamela	Pattynama,	Bitterzoet	Indië.	Herinnering	en	nostalgie	in	literatuur,	foto's	en	films	(Amsterdam	2014),	
29.	
51	Breton	de	Nijs,	E.,	Tempo	doeloe.;	Nieuwenhuys,	Komen	en	blijven.	
52	Bijl,	'Dutch	colonial	nostalgia	across	decolonisation',	129.	
53	Ibidem.	
54	Ibidem.		
55	Svetlana	Boym,	The	future	of	nostalgia	(New	York	2001)	26-27.	(E-book;	afwijkende	paginanummering	ten	
opzichte	van	het	gedrukte	boek.)	
56	Ibidem.	
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Reizigers	in	de	19de	eeuw	beschouwden	lokale	culturen	die	zij	bezochten	als	

barbaars	of	achterlijk,	achterlopend	in	‘de’	tijd.	Zij	leefden	in	een	verleden	of	ze	

werden	als	tijdloos	gezien.57			

De	Mul	geeft	het	concept	tempo	doeloe	een	andere	temporele	invulling;	zij	stelt	dat	

het	een	reactie	is	op	de	ontwrichtende	ervaringen	van	repatrianten	uit	

Nederlands-Indië	in	de	dekoloniale	en	postkoloniale	periode.58	De	Japanse	invasie,	

internering	of	een	bedreigd	bestaan	buiten	de	kampen,	de	Bersiap	met	zijn	

geweldsuitbarstingen	en	uiteindelijk	de	repatriëring	naar	Nederland	was	voor	

velen	een	traumatische	tijd.59	De	Mul	benadrukt	dat	de	collectieve	herinnering	aan	

de	Tweede	Wereldoorlog	in	Nederland	vooral	gericht	is	op	de	Duitse	bezetting.60	

In	Europa	stond	vanaf	1952,	toen	aan	de	financiële	hulp	van	het	Marshallplan	een	

einde	was	gekomen,	de	wederopbouw	centraal.	Deze	vormde	tegelijkertijd	een	

manier	om	aan	de	lijdensdruk	van	de	oorlog	te	ontsnappen.	Er	was	niet	alleen	

weinig	compassie	met	de	Indische	Nederlanders	die	hun	thuis	hadden	moeten	

achterlaten,	ook	de	Joodse	overlevenden	uit	de	kampen	stond	vaak	een	kil	

ontvangst	te	wachten.	Eenmaal	in	Nederland	werd	de	Indo-Europeanen	te	

verstaan	gegeven	dat	aanpassing	aan	de	Nederlandse	normen	vereist	was.	Voeding	

en	eetgewoonten	waren	daarbij	een	onderscheidend	element;	als	de	rijsttafel	

plaats	had	gemaakt	voor	stamppot	was	men	op	de	goede	weg.		

Bijl	stelt	dat	de	hedendaagse	vorm	van	koloniale	nostalgie	een	reactie	is	op	de	

verdergaande	globalisering	en	migratie,	die	als	bedreigend	worden	ervaren	voor	

een	nationale	identiteit.61	Niet	alleen	de	felheid	waarmee	nationalisme	en	zelfs	

extreemrechts	gedachtegoed	in	Europa	steeds	meer	voet	aan	de	grond	krijgen,	

onderschrijven	dat.	In	2011	diende	de	PVV	een	motie	in	waarin	werd	gesteld	dat	

“onze	koloniale	erfenis	niet	langer	moet	worden	weggemoffeld.”62	Evident	is	dat	

met	de	koloniale	erfenis	niet	de	kant	van	het	koloniale	geweld	wordt	bedoeld.		

	
57	Ibidem.	
58	De	Mul,	'Nostalgia	for	empire',	aldaar	416.	
59	Ibidem,	aldaar	417.	
60	Ibidem,	aldaar	418.	
61	Bijl,	'Dutch	colonial	nostalgia	across	decolonisation',	aldaar	140.	
62	‘Motie	van	het	lid	Bosma’,	kamerstukken.	
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2011Z23604&did=2011D57002;	laatst	geraadpleegd	
op	5	augustus	2021.	
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1.3.1	De	rol	van	de	Indische	literatuur	in	tempo	doeloe	

Zonder	dynamiek	stopt	de	activiteit	van	het	herinneren	en	start	het	

geheugenverlies,	stelt	literatuurwetenschapper	Ann	Rigney.63	Herinneringscultuur	

is	nooit	statisch.	Rigney	onderzoekt	de	rol	van	de	kunst,	met	name	de	literatuur,	in	

de	totstandkoming	van	het	collectieve	geheugen.		

Collectieve	herinnering	is	onderhevig	aan	een	bepaalde	dynamiek,	stelt	Rigney.64	

Evenals	Hogervorst	benadrukt	Rigney	dat	wat	in	eerste	instantie	een	verzameling	

losse	verhalen	tussen	tijdgenoten	en	ooggetuigen	is,	de	collected	memories,	door	

mediatie	(lees:	communicatie)	evolueert	tot	een	collectief	geheugen.	Literatuur	

heeft	bij	uitstek	de	voorwaarden	in	zich	om	het	inlevend	vermogen	van	de	lezer	

aan	te	spreken.	Zo	kan	degene	die	nooit	in	Nederlands-Indië	heeft	geleefd	toch	

deelnemen	aan	die	ervaring	door	zich	te	identificeren	met	de	personages	in	de	

verhalen.		

De	relatie	tussen	feit	en	fictie	speelt	dus	een	rol	in	de	herinneringscultuur.	Rigney	

stelt	dat	literatuur,	als	fictionele	verhalen	over	het	verleden,	een	grotere	bijdrage	

leveren	aan	het	collectieve	geheugen	dan	de	verhalen	die	zich	richten	op	de	

feiten.65	Snelders	schetst	dat	treffend	aan	de	hand	van	een	sketch	van	Koot	en	Bie,	

over	twee	zussen.	De	herinneringen	aan	Indië	die	de	oudste	zus	claimt,	kunnen	

niet	haar	eigen	herinneringen	zijn	omdat	ze	alleen	als	baby	daar	gewoond	heeft.66	

Wat	zij	zich	herinnert	zijn	rememories,	zoals	Pattynama	dit	noemt	in	navolging	

van	de	Amerikaanse	schrijver	Toni	Morisson.67	Rememories	zijn	herinneringen	

aan	herinneringen.	De	beelden	en	talloze	verhalen	die	in	het	collectieve	geheugen	

over	Nederlands-Indië	circuleren,	worden	niet	alleen	door	de	personages	uit	de	

sketch	van	Koot	en	Bie,	maar	ook	door	lezers	van	een	roman	als	Heren	van	de	thee	

als	een	bijna	authentieke	herinnering	ervaren.	“Woorden	bezitten	dus	een	

geheugen”,	zegt	Pattynama.68		

	
63	Rigney,	'The	dynamics	of	remembrance'	aldaar	346.	
64	Rigney,	‘Remembrance	as	remaking’,	aldaar	244.	
65	Rigney,	The	dynamics	of	remembrance',	aldaar	347.	
66	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	25.	
67	Pattynama,	P.,	‘…de	baai…de	binnenbaai…’:	Indië	herinnerd.	(Amsterdam	2007).	
68	Ibidem,	7.	
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Tempo	doeloe	als	herinneringscultuur	wordt	geconstrueerd	door	deze	

circulerende	beelden	en	teksten,	stelt	De	Mul.69	Meer	dan	een	authentieke	ervaring	

speelt	(inter-)	tekstualiteit	een	rol	in	de	constructie	van	tempo	doeloe.	De	

begrippen	authenticiteit	(de	auteur	leefde	zelf	in	Nederlands-Indië)	en	schoonheid	

(onschuld	en	normaliseren	van	de	koloniale	hiërarchie)	spelen	daarbij	een	grote	

rol,	evenals	de	tropische	natuur.70	De	Mul	noemt	de	terugkeer	naar	de	zelfgeleefde	

ervaring	dan	ook	meer	een	conventie	dan	een	authentieke	ervaring.71		

Snelders	stelt	dat	beelden	uit	het	witte	koloniale	perspectief	door	de	fotoboeken	

van	Nieuwenhuys,	maar	ook	door	de	roman	Heren	van	de	thee	van	Haasse	

verankerd	zijn	geraakt	in	de	herinnering	aan	Nederlands-Indië.72	Dat	authenticiteit	

voor	Haasse	een	belangrijke	rol	speelde	bij	het	schrijven	van	Heren	van	de	thee	

speelt,	zal	ik	aantonen	in	hoofdstuk	5.		

1.3.2	Postmodernistische	literatuur	en	tempo	doeloe		

De	ontwikkelingen	in	de	jaren	70	en	80	van	de	20e	eeuw	in	het	filosofische	denken	

brachten	een	ommekeer	teweeg	in	hoe	er	vanuit	de	geesteswetenschappen	naar	

het	verleden	wordt	gekeken.	Het	postmodernisme	met	haar	relativering	van	de	

kenbaarheid	van	‘de’	werkelijkheid	deed	zijn	intrede,	eerst	in	de	filosofie	en	al	snel	

volgde	de	introductie	in	de	geesteswetenschappen.	In	de	geesteswetenschappen	

ontstond	onder	invloed	van	het	postmoderne	denken	een	paradigmaverschuiving.	

Waar	eerst	de	nadruk	lag	op	het	onderzoeken	naar	feitelijke	gebeurtenissen,	

verschoof	dit	naar	onderzoek	hoe	deze	feiten	werden	ervaren.	Deze	

paradigmawisseling	wordt	de	‘cultural	turn’	genoemd.73	Onder	invloed	daarvan	

kwam	er	steeds	meer	aandacht	voor	de	verscheidenheid	aan	perspectieven.	

Groepen	die	eerder	geen	plaats	hadden	in	de	historiografie	krijgen	daarin	een	

stem.		

De	postmoderne	deconstructie	vond	via	de	taalwetenschap	zijn	weg	naar	de	

literatuur.	Postmoderniteit	in	de	letterkunde	wendt	zich	af	van	de	idee	van	een	

	
69	De	Mul,	'Nostalgia	for	empire',	aldaar	414.	
70	Ibidem,	aldaar	420-424.	
71	Ibidem,	aldaar	414.	
72	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	27.	
73	Vermeer,	L.,	‘Stretching	the	archives:	ego-documents	and	life	writing	research	in	the	Netherlands:	state	of	
the	art’,	BMGN	-	Low	Countries	Historical	Review	135	(2020)	1,	31-69,	aldaar	34.	
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kern,	van	een	vaststaande	identiteit.	Alles	is	fluïde,	zoals	in	postmoderne	romans	

te	vinden	is.	In	de	modernistische	roman	Mrs.	Dalloway	van	Virginia	Woolf	wordt	

een	zelf	verondersteld,	in	de	vorm	van	een	vaste	identiteit,	een	eenduidige	kern	in	

het	personage	Mrs.	Dalloway.74	Maar	in	The	hours,	een	postmoderne	adaptatie	van	

Mrs.	Dalloway,	wordt	de	hoofdpersoon	vertegenwoordigt	door	drie	personages.75		

De	verhouding	tussen	feit	en	fictie	is	niet	alleen	in	romans	een	terugkerend	thema.	

Het	is	de	vraag	of	het	verleden	sowieso	wel	kenbaar	kan	zijn.	Ook	Bijl	stelt	vragen	

naar	de	verhouding	tussen	feit	en	fictie	inzake	herinneringscultuur,	in	zijn	analyse	

van	de	fotoboeken	van	de	schrijver	Hein	Buitenweg.		

	

“Een	belangrijk	element	in	dit	naast	elkaar	bestaan	van	nabijheid	en	afstand	

is	fictionalisering.[…]	Lezers	worden	uitgenodigd	om	de	mogelijke	wereld	

van	'Java'	te	betreden	via	het	semiotische	kanaal	dat	Java	biedt.	Met	behulp	

van	deictische	elementen	als	'daar'	kunnen	ze	zich	in	hun	verbeelding	

verplaatsen	naar	de	door	Buitenweg	gecreëerde	wereld,	die	naar	voren	

komt	via	een	foto	van	een	man	met	een	zonnehoed	die	een	brug	

oversteekt.“76	

	
Koloniale	herinneringscultuur	richt	zich	met	name	op	Nederlands-Indië.	De	andere	

voormalige	koloniën	krijgen	minder	aandacht,	zowel	in	het	onderzoek	naar	

koloniale	geschiedenis	als	in	de	publieke	sfeer.	De	dominante	herinneringscultuur	

tempo	doeloe	richt	zich	uitsluitend	op	Nederlands-Indië	en	wordt	door	De	Mul	

gezien	als	een	reactie	op	dekolonisatie	en	het	verlies	van	Indië.77	Bijl	stelt	echter	

dat	tempo	doeloe	geen	specifiek	postkoloniaal	fenomeen	is.	Het	is	een	continuïteit	

van	een	nostalgie	die	al	voor	de	dekolonisatie	in	Nederlands-Indië	en	in	de	

Indische	letterkunde	aanwezig	was,	zo	betoogt	hij.	Hij	schetst	het	idee	waarop	

deze	nostalgie	is	gebaseerd:	verschillende	rassen	bewoonden	ooit	hun	eigen	

specifieke	ruimtetijden,	waarbij	witte	mensen	in	het	moderne	tijdperk	

	
74	Boykin	Hardy,	S.,	'The	unanchored	self	in	The	Hours	after	Dalloway',	Critique:	studies	in	contemporary	fiction	
52	(2011)	400-411,	aldaar	409.	
75	Ibidem,	aldaar	404.		
76	Bijl,	'Dutch	colonial	nostalgia	across	decolonisation',	aldaar	139.	
77	De	Mul,	'Nostalgia	for	empire',	aldaar	416.	
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thuishoorden	en	bruine	mensen	in	een	ouder	tijdperk	of	in	geen	tijdperk.	In	het	

laatste	geval	werden	ze	voorgesteld	als	tijdloos.78	

In	de	hoofdstukken	vier,	vijf	en	zes	ga	ik	na	hoe	deze	concepten	van	tempo	doeloe	

van	invloed	zijn	geweest	op	de	bronnen	van	en	over	de	Kerkhovens.	Ook	ga	ik	dan	

verder	in	op	de	relatie	tussen	feit	en	fictie,	die	zowel	in	tempo	doeloe	een	rol	heeft,	

als	in	de	postmoderne	literatuur	vanaf	de	jaren	tachtig	van	de	20e	eeuw.			

	

	
78	Ibidem.		
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Hoofdstuk	2.	Egodocumenten	en	het	archief	van	de	Sitfa	

Nadat	ik	in	het	vorige	hoofdstuk	de	state	of	the	art	inzake	cultural	memory	heb	

beschreven,	wordt	in	dit	hoofdstuk	het	belang	van	egodocumenten	in	(cultuur-)	

historisch	onderzoek	besproken.	Vervolgens	geef	ik	een	beschrijving	van	het	

archief	van	de	Sitfa	en	bespreek	ik	kort	de	correspondentie	van	Rudolph	Eduard	

Kerkhoven.	Ik	laat	zien	dat	uit	de	egodocumenten	naar	voren	komt	hoe	de	

verschillende	generaties	Kerkhoven	hebben	onderhandeld	over	wat	zij	wel	en	niet	

van	belang	vonden	om	te	herinneren.		

2.1	De	rol	van	egodocumenten	in	historisch	onderzoek	

De	term	egodocument	is	afkomstig	van	historicus	Jacques	Presser,	waarmee	hij	

dagboeken,	memoires,	privécorrespondentie	en	andere	autobiografische	teksten	

onder	één	noemer	schaarde.	Hij	gebruikte	deze	egodocumenten	bij	zijn	onderzoek	

naar	de	ervaringen	van	de	Joodse	bevolking	in	Nederland	tijdens	de	Tweede	

Wereldoorlog.79	Kort	daarvoor	had	historicus	Jan	Romein	zich	nog	negatief	

uitgelaten	over	het	gebruik	van	egodocumenten	voor	historisch	onderzoek:	“De	

autobiografie	is	de	gevaarlijkste	van	alle	bronnen”.80		

Cultuurhistoricus	Leonieke	Vermeer	geeft	in	een	recent	artikel	een	overzicht	van	

de	stand	van	het	onderzoek	rond	egodocumenten	en	life	writing.	Zij	benadrukt	de	

rol	van	de	cultural	turn	in	de	geesteswetenschappen.		Hoewel	sommige	historici	en	

literatuurwetenschappers	tegenover	elkaar	blijven	staan	in	hun	standpunt	over	

feit	versus	fictie,	zijn	er	veel	geesteswetenschappers	die	vanuit	interdisciplinaire	

samenwerking	egodocumenten	tot	hun	onderzoeksgebied	hebben	gemaakt.	81		

Met	behulp	van	onderzoek	in	en	naar	egodocumenten	kan	de	mentaliteit	van	een	

bepaald	tijdperk	binnen	een	kleine	of	grotere	groep,	zoals	een	familie	of	een	

sociale	klasse,	in	beeld	worden	gebracht.82	Dat	sommige	familieleden	zich	daarvan	

al	bewust	waren,	nog	voor	de	cultural	turn	had	ingezet,	blijkt	uit	één	van	de	twee	

	
79	Baggerman	e.a.,	‘Egodocuments	and	history’,	aldaar	11.		
80	Jan	Romein,	1945,	geciteerd	in	Baggerman	ed.	‘De	gevaarlijkste	van	alle	bronnen’.		
81	Vermeer,	‘Stretching	the	archives’,	aldaar	35,	43.	
82	Mathijsen,	M.,	‘Laat	de	bronnen	spreken’,	aldaar	58.	



	24	
	

motto’s	die	Haasse	Heren	van	de	thee	meegaf.	Het	is	een	passage	uit	een	brief	van	

Bertha	Kerkhoven	aan	haar	broer	Karel:		

	

“[…]	het	is	toch	ook	een	feit	dat	het	nageslacht	dikwijls	het	meeste	heeft	aan	

de	‘sidelights’,	die	een	veel	klaarder	beeld	geven	van	de	toen	heersende	

toestanden,	en	vooral	van	de	toen	gangbare	opvattingen,	dan	bij	voorbeeld	

een	serie	cijfers.	De	zaken	zijn	dood,	en	kunnen	niet	herrijzen,	maar	de	

personen	kunnen	voor	ons	weer	leven	als	we	vernemen	wat	ze	dachten	en	

voelden.”83		

	

Egodocumenten	werden	in	de	19e	eeuw	steeds	talrijker.	In	de	Renaissance	van	de	

16e	eeuw	kwam	de	mens	centraal	te	staan,	onder	invloed	van	de	Verlichting	

verlegde	dat	zich	rond	1800	nog	meer	naar	het	individu,	dat	steeds	meer	als	een	

authentiek	zelf	werd	gezien.	Daarmee	werd	het	ook	relevanter	om	vanuit	de	ik-

vorm	te	schrijven,	het	werd	belangrijker	gevonden	wat	er	zich	in	dit	ene	specifieke	

leven	afspeelde.84	Dit	groeiende	ik-bewustzijn	zal	zich	voornamelijk	af	hebben	

gespeeld	in	de	hogere	sociale	klasse.	Geletterdheid,	bewustzijn	over	hun	positie,	de	

veranderende	wereld	om	hen	heen	en	flexibiliteit	in	ruimte	en	tijd	speelden	

daarbij	een	rol.	Al	vroeg	in	de	19e	eeuw	kwam	er	dan	ook	een	stroom	

autobiografische	teksten	op	gang.85	In	sterfbedbeschrijvingen,	reisbeschrijvingen	

en	dagboeken	werd	het	leven	opgetekend	voor	het	nageslacht.			

Baggerman,	Dekker	en	Mascuch	stellen	dat	historicus	Reinhart	Koselleck	de	

periode	rond	1800	aanwees	als	het	momentum	waarin	het	begrip	van	tijd	

ingrijpend	veranderde.	Hoewel	deze	verandering,	waarin	de	begrippen	heden,	

verleden	en	toekomst	een	lineair	begrip	van	tijd	voortbrachten,	al	eerder	had	

ingezet,	werd	het	in	deze	periode	steeds	meer	genormaliseerd.86	Dit	sluit	aan	bij	

wat	Boym	betoogt	over	hoe	de	‘vooruitgang’,	die	in	de	19e	eeuw	meer	en	meer	

werd	gekoppeld	aan	industriële	ontwikkeling,	een	globalisering	van	het	concept	

	
83	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Bertha	Kerkhoven	aan	Karel	Kerkhoven,	15-07-
1959.		
84	Baggerman	e.a.,	‘Lost	time’,	460.	
85	Baggerman	e.a.,	Ibidem.		
86	Baggerman	e.a.,	‘Egodocuments	and	history’,	aldaar	45.	
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‘tijd’	met	zich	meebracht.87	De	vooruitgang	werd	als	‘de’	tijd	beschouwd.	Daaraan	

werden	andere	culturen	en	hun	inwoners	afgemeten	en	beoordeeld	als	nu	levend	

in	een	verleden	tijd.88		

Privécorrespondentie	heeft	de	kenmerken	van	een	gesprek	dat	zich	afspeelt	tussen	

schrijver	en	geadresseerde,	ook	al	is	de	mondelinge	dynamiek	afwezig.	Historicus	

Marita	Mathijsen	stelt	dat	officiële	brieven	altijd	als	historische	bron	geaccepteerd	

zijn	geweest,	in	tegenstelling	tot	particuliere	brieven.89	Privécorrespondentie	werd	

van	belang	als	men	niet	(meer)	in	staat	was	mondeling	gesprekken	met	elkaar	te	

voeren.90	Dat	kon	het	geval	zijn	door	verhuizingen,	emigraties,	oorlog	maar	ook	

door	het	wegvallen	van	een	ouderlijk	huis	als	plaats	van	ontmoeting.91	Een	

voorbeeld	daarvan	is	de	Hunderensche	Courant,	uit	het	archief	van	de	Sitfa.	De	

familie	Kerkhoven-van	der	Hucht	(tak	1)	verloor	na	de	verkoop	van	het	ouderlijk	

huis	Hunderen	de	plaats	van	ontmoeting.	Als	vervanging	daarvan	ontstond	het	

idee	om	via	ingestuurde	brieven	in	deze	Courant	elkaar	van	het	wel	en	wee	uit	hun	

leven	op	de	hoogte	te	houden.92		

Eén	van	de	vragen	die	literatuurwetenschappers	Sidonie	Smith	en	Julia	Watson	

opnamen	in	hun	‘toolkit’	voor	de	analyse	van	egodocumenten	is	hoe	reflecterend	

de	schrijver	is	over	het	proces	van	herinneren.93	Egodocumenten	zijn	feitelijk	ook	

mediaties	en	daarmee	representaties	van	het	verleden.	Het	zijn	bronnen	waar	al	

schrijvend	selecties	op	zijn	toegepast;	wat	mag	wel	en	niet	op	papier	komen,	maar	

ook	wat	door	de	schrijver	als	niet	de	moeite	waard	werd	gevonden	om	over	te	

corresponderen.		

Toch	is	het	mijns	inziens	óók	van	belang	om	ze	in	dit	onderzoek	te	onderscheiden:	

de	egodocumenten	liggen	met	hun	potentie	in	het	archief	en	pas	als	

contemporaine	context	de	familiegeschiedenis	in	een	eigen	perspectief	plaatst	

krijgt	het	een	eigen	relevantie,	stelt	Assmann.94	Dan	pas	ontstaat	de	mogelijkheid	

	
87	Boym,	The	future	of	nostalgia,	26-27.	(E-book;	afwijkende	paginanummering	ten	opzichte	van	het	gedrukte	
boek.)	
88	Ibidem.	
89	Mathijsen,	‘Laat	de	bronnen	spreken’,	53.	
90	Ibidem.	
91	Ibidem.	
92	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr	109-0185.	
93	Sidonie	Smith	en	Julia	Watson,	'A	tool	kit.	Twenty-four	strategies	for	reading	life	narrative',	in:	S.	Smith	en	J.	
Watson	ed.,	Reading	autobiography.	A	guide	for	interpreting	life	narratives	(Minnesota	2001)	165-179,	aldaar	
172.	
94	Assmann,	'Collective	memory	and	cultural	identity',	aldaar	130.	



	26	
	

dat	ze	deel	gaan	uitmaken	van	collectieve	herinnering.	De	egodocumenten	als	

representaties	van	het	verleden	die	verzameld	zijn	in	een	archief,	zijn	an	sich	nog	

geen	bijdragen	aan	de	collectieve	herinnering;	daarvoor	moeten	ze	gemedieerd	en	

gelezen	worden.	Juist	dat	maakt	dit	archief	zo	geschikt	voor	dit	onderzoek,	dat	er	

zoveel	egodocumenten	in	verschillende	vormen	zijn	gemedieerd,	die	ook	nog	eens	

veel	gelezen	zijn.		

2.2	Archiefvorming	van	de	stichting	

Begin	jaren	tachtig	van	de	20e	eeuw	besloten	twee	nazaten,	Norbert	van	den	Berg	

en	Karel	van	der	Hucht,	hun	familiearchivalia	samen	te	voegen	binnen	een	

stichting.	Dit	leidde	in	1983	tot	de	oprichting	van	de	Stichting	Indisch	Thee	en	

Familiearchief	van	der	Hucht	c.s.		

Het	archief	van	de	Sitfa	bestaat	uit	een	collectie	van	voornamelijk	egodocumenten	

die	afkomstig	zijn	van	de	nakomelingen	van	Albertus	van	der	Hucht	(1762-1812)	

en	Carolina	van	Wijnbergen	(1771-1842).	De	nadruk	van	de	verzameling	ligt	op	

Nederlands-Indië	en	de	familieleden	die	daar	in	thee-	en	kinaondernemingen	op	

West-Java	werkzaam	waren.		

In	het	archief	zijn	de	nazaten	verdeeld	over	zes	takken,	te	weten	Kerkhoven-Van	

der	Hucht	(tak	1);	Van	der	Hucht	I	(tak	2);	Holle-Van	der	Hucht	(tak	3);	Pen-Van	

der	Hucht	(tak	4)	en	Van	der	Hucht	II	(tak	5	en	tak	6).	Tak	6	volgt	een	broer	van	

Albertus	van	der	Hucht,	waarvan	Karel	van	der	Hucht	een	nakomeling	is.		

In	het	archief	zijn	brieven,	documenten,	foto’s	en	films	opgenomen	van	58	van	de	

nazaten,	alsmede	documenten	betreffende	acht	thee-	en	kinaondernemingen	

welke	in	bezit	waren	van	deze	nazaten	en	documenten	en	brieven	betreffende	elf	

verwante	ondernemingen.	De	meest	omvangrijke	delen	zijn	afkomstig	uit	tak	1	

(Kerkhoven-Van	der	Hucht)	en	tak	3	(Holle-Van	der	Hucht).	

De	stukken	betreffen	meestal	vier	tot	vijf	generaties	van	de	families.	Het	oudste	

deel	van	het	papieren	archief	is	in	bruikleen	gegeven	aan	het	Nationaal	Archief,	

een	jonger	deel	(vooral	vanaf	de	vierde	generatie)	is	nog	in	beheer	van	de	stichting	

zelf.		
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Conservator	Karel	van	der	Hucht	heeft	een	inventaris	samengesteld	bestaande	uit	

121	pagina’s	ten	behoeve	van	de	overdracht	aan	het	Nationaal	Archief.		De	eerste	

overdracht	heeft	plaatsgevonden	begin	1993,	aanvullingen	zijn	overgebracht	in	

2006	en	2015.	Op	dit	moment	bedraagt	de	collectie	in	het	Nationaal	Archief	2,9	

meter.	Naast	verzamelen	publiceert	de	Sitfa	ook	zelf	uit	de	collectie.	Er	zijn	

inmiddels	elf	Theema’s	verschenen;	deels	publicaties	waarin	de	

familiegeschiedenis	wordt	beschreven,	deels	ook	de	bronnen	zelf.	

Voor	dit	onderzoek	analyseer	ik	met	name	de	correspondentie	van	Eduard	Julius	

Kerkhoven	in	de	Hunderensche	Courant	en	de	correspondentie	van	Rudolph	

Eduard	Kerkhoven	en	zijn	echtgenote	Jenny	Elisabeth	Henriette	Roosegaarde	

Bisschop.	Deze	zijn	als	bron	voor	de	gemedieerde	roman,	toneelstuk	en	fotoboeken	

gebruikt.	Eduard	Julius	Kerkhoven	was	de	oom	van	Rudolph	Eduard,	beiden	zijn	

nazaten	uit	de	eerste	tak	die	werd	gevormd	door	het	huwelijk	tussen	Johannes	

Kerkhoven	en	Anna	Jacoba	van	der	Hucht.	Eduard	Julius	is	hun	jongste	zoon,	

Rudolph	Eduard	de	kleinzoon	van	de	oudste	zoon.	

Eduard	Julius	Kerkhoven	(1834-1905)	was	de	jongste	zoon	van	Anna	Jacoba	van	

der	Hucht	en	Johannes	Kerkhoven	(tak	1).		Zijn	studie	filosofie	aan	de	universiteit	

van	Leiden	had	hij	niet	afgemaakt	en	hij	vertrok	na	de	dood	van	zijn	ouders	in	

1860	met	zijn	oom	Willem	van	der	Hucht	(tak	5),	tante	Mary	Pryce	en	zijn	nicht	

Mientje	van	der	Hucht	naar	Nederlands-Indië.	Na	zijn	aankomst	werd	hij	door	zijn	

oom	Willem	op	diens	theeonderneming	Parakan	Salak	ondergebracht	waar	zijn	

neef	Adriaan	Walraven	Holle	(1832-1879)	(tak	3)	als	administrateur	was	

aangesteld.		

Eduard	trouwde	nooit,	hij	leefde	voornamelijk	in	een	mannenhuishouding	waarbij	

zijn	studievriend	Maurits	Ernest	van	Delden	de	huishouding	voerde.	Hij	erkende	

drie	door	hem	verwekte	kinderen,	twee	bij	zijn	Chinese	njai	Goey	La	Njio	Tan	en	

één	bij	een	Soendanese	vrouw.	Goey	La	Njio	Tan	was	de	dochter	van	een	Chinese	

rijsthandelaar	uit	de	Preanger	en	was	waarschijnlijk	in	1864	als	huishoudster	op	

Sinagar-Tjirohani	in	dienst	gekomen.95	Eduard	Julius	verwekte	vervolgens	nog	zes	

kinderen	ter	wereld	die	hij	niet	erkende.	Deze	zes	kinderen	hebben	allen	een	

andere	Soendanese	moeder.	Volgens	de	overlevering	liet	hij,	zodra	deze	njais	

	
95	Reggie	Baay,	De	njai.	Het	concubinaat	in	Nederlands-Indië	(Amsterdam	2008),	76-78.	
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zwanger	van	hem	waren,	hen	trouwen	met	een	Soendanees.	De	vrouwen	gaf	hij	de	

keus	tussen	een	opleiding	voor	het	kind	of	een	stuk	land.96	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
96	Tineke	Hellwig,	T.,	'Nog	meer	kleinkinderen	van	de	thee',	Indische	Letteren	12	(1997)	27-33,	aldaar	31.	
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Albertus	van	der	Hucht	(1762-1812)	x	Carolina	van	Wijnbergen	(1771-1842)	

	
Tak	1	 Tak	2	 Tak	3	 Tak	4	 Tak	5	 	

Kerkhoven-	

Van	der	Hucht	

en	nazaten	

Van	der	Hucht	I	

en	nazaten	

Holle-	

Van	der	Hucht	

en	nazaten	

Pen-	

Van	der	Hucht	

en	nazaten	

Van	der	Hucht	

II	

en	nazaten	

	

	

	

Eduard	Julius	Kerkhoven	X	njai	Goey	La	Njio	Tan	
	

	
	
	
	

	 X		zeven	Soendanese	njai’s	
	

Tak	1:	Johannes	Kerkhoven	x	Anna	Jacoba	van	der	Hucht	

	
	 Rudolph	Albertus	Kerkhoven	

X	

Aleida	Catharina	van	Delden	

	 	 Eduard	Julius	

Kerkhoven	

	
Bertha	

Elisabeth	

Cateau	 Rudolph	

Eduard	

Julius	

Albertus	

Augustus		

Eugenius	

Pauline	

Emilia	

	

Rudolph	Eduard	Kerkhoven	(1848-1918)	x	

Jenny	Elisabeth	Henriette	Roosegaarde	Bisschop	(1858-1907)	

	
Rudolf	Albert	

Kerkhoven	

X	

Johanna	Cornelia		

Mulock	Houwer	

Eduard	Silvester	

Kerkhoven	

X	

Marie	Madeleine	

Lambrechtsen	

Emilius	Hubertus	

Kerkhoven	

X	

Fennigje	Justine	

Pauline	van	Dijk	

Karel	Felix	

Kerkhoven	

X	

Cornelia	Wiechert	

Bertha	Elisabeth	

Kerkhoven	

X	

Ferdinand	

Maximiliaan	Paul	

de	Rijck	van	der	

Gracht	

Adriaan		
Rudolph	Willem	

Pauline		
Emilia	

	

	 	

	
Caroline	
Sophie	Octavia		
Kerkhoven			

	 Puliah	
(dochter)	 	

Kono	
Murkana	
(zoon)	

	 Aldam	
(zoon)	

Komana	
(dochter)	

Suli	
(zoon)	 	 Bakri	

(zoon)	
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In	het	archief	bevindt	zich	de	privécorrespondentie	van	Rudolph	Eduard	

Kerkhoven	(1848-1918).	In	de	periode	1866-1918	schreef	hij	ruim	1200	brieven,	

voornamelijk	vanuit	Nederlands-Indië.	Het	is	de	grootste	verzameling	

privécorrespondentie	van	één	persoon	in	het	archief	van	de	stichting.		

2.3	Verzwegen	herinneringen	

Er	zijn	lacunes	in	het	archief	die	wijzen	op	vernietiging	van	brieven.	Elke	generatie	

handelt	vanuit	een	eigen	contemporaine	context	bij	het	afwegen	van	het	belang	die	

bepaalde	herinnering	hebben.97	Uit	de	periode	maart	1886	tot	eind	1887	zijn	geen	

brieven	van	Rudolph	Eduard	in	het	archief	te	vinden,	terwijl	deze	wel	geschreven	

zullen	zijn.	De	mogelijkheid	bestaat	dat	Rudolph	Eduard	deze	brieven	zelf	heeft	

vernietigd.	Zo	schreef	hij	op	28	maart	1897	aan	zijn	moeder,	vlak	voor	verlof	naar	

Nederland:	

	

“Ik	ben	reeds	dagen	lang	aan	het	opredderen	en	verbranden	van	tallooze	

brieven.	Ik	had	de	geheele	correspondentie	met	u	en	vader	steeds	bewaard	;	

maar	ik	vond	het	nu	toch	niet	raadzaam	om	die	honderden	van	

vertrouwelijke	brieven	te	laten	bestaan,	en	hier	achter	te	laten.	[…]	’t	Gaat	

mij	aan	’t	hart	die	brieven	in	het	vuur	te	werpen,	maat	tòch	zult	u	mij	gelijk	

geven,	niet	waar	?	Ook	de	tusschen	Jenny	en	mij	gewisselde	brieven	worden	

nu	alle	verbrand.”98	

	

Dat	er	in	de	vierde	generatie	Kerkhovens	werd	onderhandeld	over	wat	wel	en	niet	

herinnerd	mocht	worden,	komt	duidelijk	naar	voren	in	een	brief	van	Bertha	

Elisabeth	aan	haar	broer	Karel:	

	

“Wèl	heb	ik	een	o.i.	brandende	quaestie	met	hem	[=	broer	Emile,	AwvA]	

besproken	en	hij	was	het	volkomen	eens	met	ons	standpunt	omtrent	

brieven	die	alleen	maar	narigheid	kunnen	veroorzaken.	Ik	heb	hem	twee	

	
97	Barnwell,	‘Convict	shame	to	convict	chic’	aldaar	7.	
98	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr	141-0773.	
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brieven,	in	gesloten	couvert	gegeven	die	hij	mij	beloofd	heeft	te	zullen	ver-

nietigen.”99	

	

Dit	toont	aan	dat	en	ook	hoe	er	gecommuniceerd	werd	over	wat	wel	en	wat	niet	

herinnerd	zou	moeten	worden.	Er	was	consensus	binnen	deze	generatie	kinderen	

van	Rudolph	en	Jenny	over	de	vernietiging	van	brieven	die	”narigheid”	konden	

veroorzaken.	Daarnaast	blijkt	dat	de	reflecties	die	Karel	Kerkhoven	schreef	bij	de	

transcripties	een	doel	hadden:	hij	schreef	op	21	juni	1957	dat	hij	het	“lopend	

commentaar	met	aanvullingen”	zou	voortzetten,	dat	deed	hij	ten	bate	van	“een	

eventuele	toekomstige	geschiedschrijver	onder	ons.”100	Deze	reflecties	zijn	dus	

vooropgezet,	ze	dienen	het	doel	van	geschiedschrijving.		

Ook	de	latere	generaties	hebben	sporen	achtergelaten	waarin	het	eigen	perspectief	

zichtbaar	wordt.	Marga	Kerkhoven	zette	na	de	dood	van	haar	vader	Karel	

Kerkhoven	zijn	transcriptiewerk	voort.	Zij	nam	in	elk	geval	één	brief	van	haar	

moeder	niet	op	in	de	transcripties.	Haar	moeder	die	in	mei	1947	naar	Java	

terugkeerde	was	geschokt	over	de	staat	waarin	zij	haar	echtgenoot	na	bijna	acht	

jaar	terugzag.	Die	schok	was	dermate	groot	dat	ze	haar	hart	ongecensureerd	

uitstortte	in	deze	brief	aan	haar	twee	dochters.	Ze	schreef:		

	

“Het	paviljoen	in	de	Lombokstraat	is	in	één	woord	vreeselijk!	[…]	Als	ze	me	

hier	alleen	hadden	afgezet	en	gezegd	hadden	“alsjeblieft,	hier	moet	je	

wonen”,	zou	ik	gehuild	hebben	van	akeligheid.	Kinderen,	antwoord	me	niet	

op	deze	beschrijving	v.	h.	huis,	want	Vader	vindt	het	vorstelijk	na	alles	wat	

hij	in	het	kamp	heeft	meegemaakt.	En	dat	geloof	ik	graag.	Maar	als	je	

bedenkt,	hoe	hij	het	vroeger	gehad	heeft	is	dit	wel	een	afdaling	van	een	

heele	hooge	berg	op	een	vuilnisbelt.	[…]	Een	vieze,	goore	klamboe,	te	vies	

om	aan	te	raken.	Goore	kussensloopen	en	gevlekt;	een	goeling101	met	vol	

bloedspatten	en	-vlekken	van	de	wandluis.	[…]	Ik	kocht	[…]	vanmorgen	een	

luiwagen	en	een	borstel.	Vader	protesteert	tegen	alles.	“Ik	kan	wel	merken,	

	
99	Stichting	Indisch	thee-en	familiearchief	Van	der	Hucht	c.s.,	Amersfoort	(SITFA),	Indisch	thee-	en	
familiearchief	Van	der	Hucht,	dossiernummer	I.4.3.3.2.4,	inventarisnummer	1198.	Brief	van	Bertha	Kerkhoven	
aan	Karel	Kerkhoven,	21	september	1956.	
100	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	Brief	Karel	Kerkhoven	aan	Bertha	Kerkhoven,	21	juni	1957.	
101	Goeling	is	Soendanees	voor	rolkussen		
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dat	je	niet	in	een	kamp	geweest	bent”.	[…]	We	mogen	niet	in	het	moeras	

blijven	zitten	waar	we	in	geraakt	zijn.	We	moeten	er	uit	zien	te	komen.”102	

	

Het	beeld	dat	haar	moeder	schetste	over	haar	vader	in	het	“paviljoen”	aan	de	

Lombokstraat	heeft	dochter	Marga	Kerkhoven	niet	getranscribeerd.	Wel	is	de	

originele	brief	bewaard	gebleven.	Deze	brief	was	voor	haar	te	aangrijpend,	

waarschijnlijk	meer	dan	de	brieven	met	beschrijvingen	over	de	vernielingen	op	de	

theeonderneming	Negla	waar	ze	was	opgegroeid.	Die	heeft	zij	allemaal	wel	

getranscribeerd.	Als	vijfde	generatie,	in	Indië	geboren	en	opgegroeid,	leefde	ze	

tijdens	de	oorlog	met	het	verlangen	om	terug	te	keren	naar	huis.	Maar	bij	dat	huis	

hoorde	een	vader	én	voorouders	die	een	machtspositie	innamen	in	de	Preanger.		

Elke	generatie	onderhandelt	over	wat	van	belang	is	om	te	herinneren.	De	conclusie	

is	dat	de	dochter	van	de	volgende	generatie	deze	herinnering	waarin	de	positie	van	

haar	vader	van	“een	heele	hoge	berg	naar	een	vuilnisbelt”	was	afgezwakt,	wilde	

vergeten.	

	

Egodocumenten	spelen	een	grote	rol	in	het	cultuurhistorisch	onderzoek,	met	name	

sinds	de	cultural	turn.	Met	behulp	van	onderzoek	in	en	naar	egodocumenten	kan	

de	mentaliteit	van	een	bepaald	tijdperk	binnen	een	kleine	of	grotere	groep,	zoals	

een	familie	of	een	sociale	klasse,	in	beeld	worden	gebracht.103	Hoewel	

egodocumenten	in	feite	mediaties	zijn,	beschouw	ik	ze	in	mijn	onderzoek	als	bron	

van	latere	mediaties	waarmee	ze	deel	zijn	gaan	uitmaken	van	de	collectieve	

herinnering	aan	Nederlands-Indië.	De	verschillende	generaties	Kerkhoven	hebben	

de	herinneringen	in	de	egodocumenten	vanuit	een	eigen	contemporain	perspectief	

beoordeeld,	in	de	zin	van	wat	wel	en	niet	herinnerd	moet	worden.	In	de	

verzameling	van	het	Sitfa	archief	ontbreken	die	egodocumenten;	maar	wat	niet	

ontbreekt	is	de	verantwoording	van	en	onderhandeling	over	de	drijfveren	van	

deze	lacunes.	Ook	niet-getranscribeerde	onderdelen	geven	inzicht	in	dit	proces.		

	
102	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Cornelia	Kerkhoven-Wiechert	aan	haar	dochters,	24	
juni	1947.	
103	Mathijsen,	M.,	‘Laat	de	bronnen	spreken’,	aldaar	58.	
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Hoofdstuk	3.	Emerging	memory	en	compartimentalisering	in	

het	archief	

Bijl	en	Snelders	spreken	over	compartimentalisering	dat	een	eenzijdig	beeld	van	

de	koloniale	geschiedenis	in	stand	houdt.	In	dit	hoofdstuk	laat	ik	zien	hoe	

compartimentalisering	ook	een	rol	speelt	in	het	archief	van	de	Sitfa.	Vervolgens	

beschrijf	ik	het	proces	van	emerging	memory	bij	de	ontdekking	dat	de	familie	

Kerkhoven	een	Surinaamse	koffieplantage	in	bezit	had.		

3.1	De	Soendanese	nazaten	van	de	familie	Kerkhoven	

Canadees	literatuurwetenschapper	Tineke	Hellwig	nam	als	een	van	de	weinige	

niet-familieleden	deel	aan	de	theereis	van	de	Sitfa	in	1995.	Ze	was	vooral	

geïnteresseerd	in	Goey	La	Njio	Tan	na	het	lezen	van	Heren	van	de	thee.	Twee	

achterkleinzonen	van	Eduard	Julius	en	Goey	La	Njio	vertelden	haar	tijdens	deze	

reis	dat	hun	Chinese	overgrootmoeder	niet	alleen	omgeven	was	door	mysterie,	

maar	ook	dat	de	kinderen	moesten	vergeten	dat	ze	half	Chinees	waren.104	Volgens	

de	achterkleinzonen	was	voor	zoon	Adriaan,	die	na	een	verblijf	van	achttien	jaar	in	

Nederland	op	23-jarige	leeftijd	terugkeerde	naar	Java,	zijn	moeder	taboe.105		

Tijdens	de	theereis	werd	een	bezoek	gebracht	aan	het	graf	van	Eduard	Julius,	op	de	

voormalige	theeonderneming	Sinagar-Tjirohani.	Daar	lag	een	gastenboek	met	vijf	

namen	van	Indonesische	families	die	het	graf	met	regelmaat	bezochten.	Het	waren	

de	Soendanese	nakomelingen	van	Eduard	Julius.	Zij	hadden	de	Europese	

familieleden	op	de	Indonesische	tv	gezien,	in	een	reportage	over	de	theereis	en	

waren	teleurgesteld	dat	er	geen	contact	met	hen	was	gelegd.	Die	Europeanen	

waren	niet	op	de	hoogte	van	hun	bestaan,	verklaarde	Hellwig	hen.106	Het	is	waar	

dat	de	familie	de	namen	niet	kende	van	deze	nakomelingen,	maar	ze	wisten	wel	

dat	ze	bestonden.		

	

	
104	Hellwig,	'Nog	meer	kleinkinderen	van	de	thee',	aldaar	28.	
105	Ibidem,	aldaar	29.		
106	Ibidem,	aldaar	32.		
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“[…]	in	de	familie	[was	het]	een	publiek	geheim	dat	meer	vrouwen	dan	

alleen	deze	ene	njai	een	rol	hebben	gespeeld	in	het	leven	van	‘oom	Eduard’.	

Tijdens	de	Theereis	werd	er,	enigszins	lacherig,	gespeculeerd	over	de	

kwistigheid	waarmee	hij	diverse	nazaten	had	achtergelaten.	Tot	op	dat	

moment	was	het	een	raadselachtige	kwestie	gebleven,	tegelijkertijd	niet	

relevant	genoeg	om	op	onderzoek	uit	te	gaan.	[cursivering	van	mij	-

AWvA]”107	

	

“Niet	relevant	genoeg”	is	hier	een	goede	indicatie	dat	het	gaat	om	

compartimentalisering	in	de	herinneringscultuur.	Tot	op	dat	moment	in	1995	

werd	deze	Soendanese	tak	als	niet	relevant	voor	de	familiegeschiedenis	

beschouwd.		

In	1870	reageerden	de	familieleden	in	Nederland	geschokt	toen	zij	werden	

geconfronteerd	met	de	half-Chinese	kinderen	van	Eduard	Julius,	zo	blijkt	uit	een	

brief	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	van	12	juli	1870:	

	

“De	berichten	omtrent	Oom	Eduard	hebben	hier	nog	al	sensatie	gemaakt.	

[…]	De	tantes	hebben	het	zich	eerst	vreeselijk	aangetrokken,	en	maakten	

het	Oom	tot	een	zwaar	vergrijp;	maar	Oom	Eduard	vindt	een	krachtige	

verdediging	bij	Oom	Bosscha.	Nu	werpen	de	tantes	de	schuld	op	Adriaan	

Holle,	die	zijne	“Indische	Idées”	op	Oom	zou	overgebracht	hebben.”108	

	

Deze	tantes	zijn	twee	ongetrouwde	zussen	van	Eduard	Julius,	en	dus	leden	van	de	

tweede	generatie.	Zij	wezen	deze	interraciale	verhouding	af	en	wezen	vervolgens	

met	een	beschuldigende	vinger	naar	de	“Indische”	ideeën	van	hun	neef	Adriaan	

Walraven	Holle.		

Historicus	Roger	Knight	stelt	echter	dat	de	elite	in	Indië,	ondanks	de	Indische	

levenswijze,	de	Europese	identiteit	nooit	vergaten.	Uit	zijn	onderzoek	naar	de	

acculturatie	van	suikerbaronnen	op	Java	in	de	19e	eeuw	blijkt	dat	de	Europese	

burgerlijke	moraal	en	zeden	leidend	waren,	vooral	ten	behoeve	van	de	

	
107	Ibidem,	29.	
108	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	123-0335.	
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instandhouding	van	het	familiekapitaal.109	Roger	Knight	veronderstelt	verder	dat	

het	botvieren	van	seksuele	lusten	door	Europese	mannen	op	Indonesische	

vrouwen	misschien	voorkwam	op	de	afgelegen	ondernemingen	in	de	bergen	van	

Java,	maar	niet	in	het	gesettelde	bestaan	in	Europese	gemeenschappen	in	de	stad.	

Daar	was	“[…]	family	life	[…]	regulated	by	many	of	the	same	(or	similar)	values	and	

institutions	that	prevailed	among	the	middle	classes	of	the	contemporary	

Netherlands.”110	

In	tegenstelling	tot	wat	Roger	Knight	veronderstelt,	stond	Rudolph	Eduard	

Kerkhoven	afwijzend	tegenover	seksuele	relaties	met	Indonesische	vrouwen.	Hij	

“zou	niet	graag	in	de	zelfde	fout	van	de	meeste	Indische	alléén	levende	planters	

vallen,	die,	misschien	uit	verveling,	of	behoefte	aan	gezelligheid,	zich	aan	eene	

Inlandsche	vrouw	verslingeren.”111		

De	seksuele	drijfveren	werden	door	Rudolph	vermomd	onder	de	termen	

‘verveling’	en	‘gezelligheid’.	Uit	de	toevoeging	dat	men	dan	nooit	meer	een	

huwelijk	zou	kunnen	sluiten,	blijkt	dat	Rudolph	Eduard	op	dat	moment	niet	op	de	

hoogte	was	van	de	positie	van	een	njai.	Reggie	Baay	stelt	dat	het	lot	van	vele	njais	

was	dat	ze	na	de	geboorte	van	één	of	meerdere	kinderen	werden	weggestuurd,	

“terug	naar	de	kampong”	om	plaats	te	maken	voor	een	Europese	vrouw	waarmee	

een	huwelijk	werd	aangegaan.112	De	erkende	kinderen	werden	veelal	weggehaald	

bij	hun	moeder	en,	net	zoals	Eduard	Julius	Kerkhoven	deed,	naar	Nederland	

gestuurd.		

Een	“Indische”	leefwijze	die	als	notie	interracialiteit	heeft,	kreeg	geen	plaats	in	het	

leven	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	en	zijn	nazaten.	Eenmaal	op	Java	bleef	hij	

interraciale	relaties	afwijzen.	Hij	liet	zich	in	een	brief	uit	over	de	twee	zoontjes	van	

een	kennis	daarover	uit:	

	

“Hooijer	is	schrikkelijk	verlegen	met	zijn	twee	zwarte	zoontjes.	[…]	’t	is	niet	

twijfelachtig	of	hij	is	doodelijk	van	die	kinderen.	[…]	maar	toch	!	Wat	zou	hij	

wenschen	dat	hij	ze	niet	had,	of	liever	nooit	gehad	had	!	Hoeveel	hij	ook	van	

	
109	Roger	Knight,	G.,	'A	case	of	mistaken	identity?	Suikerlords	and	ladies,	tempo	doeloe	and	the	Dutch	colonial			
communities	in	nineteenth	century	Java',	Social	Identities	7	(2001)	379-391,	aldaar	388.	
110	Ibidem,	383.	
111	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	123-0340.	
112	Baay,	De	njai,	10.	
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hen	houdt	–	toch	zijn	die	kinderen	hem	nu	een	blok	aan	’t	been,	zooals	men	

zich	kan	voorstellen.”113	

	

Journalist	Jan	Blokker	schreef	in	zijn	artikel	dat	de	familieleden	elkaar	vertelden	

dat	de	nazaten	van	de	erkende	kinderen	van	Eduard	Julius,	door	andere	leden	van	

de	stam	nog	steeds	worden	aangeduid	als	'de	zwarte	Kerkhovens'.114	Dat	wordt	

door	Marga	Kerkhoven	in	een	latere	publicatie	ontkend:		

	

“Het	kan	zijn	dat	die	term	werd	gebruikt	door	buitenstaanders,	maar	nooit	

in	de	familie.	Daar	werd	gesproken	over	de	Panoembangan	Kerkhovens	en	

de	Pangalengan	Kerkhovens.	De	merkwaardige	term	“zwart”	werd	

misschien	gebruikt	door	totoks.”115		

	

Dit	is	een	evident	voorbeeld	van	de	eigen	context	waarin	door	verschillende	

generaties	herinneringen	geduid	worden;	in	de	context	van	deze	vijfde	generatie,	

waartoe	Marga	Kerkhoven	behoorde,	was	het	taboe	op	de	Chinese	afstamming	van	

de	kinderen	van	Eduard	Julius	nog	niet	echt	verdwenen.	Dat	de	term	“zwart”	in	

1882	door	haar	grootvader	Rudolph	Eduard	werd	gebruikt	om	de	zoontjes	van	

Hooijer	aan	te	duiden,	was	Marga	Kerkhoven	bekend.	Zij	was	getrouwd	geweest	

met	een	neef	van	deze	Hooijer	en	had	haar	ex-echtgenoot	in	de	jaren	80	van	de	20e	

eeuw	een	kopie	van	deze	brief	gegeven.	De	“merkwaardigheid	van	de	term	

“zwart””	verwijst	dus	niet	naar	het	woord	“zwart”,	maar	naar	de	connectie	ervan	

met	de	nazaten	van	Eduard	Julius	Kerkhoven.		

Haar	ontkenning	dat	er	familieleden	waren	die	deze	terminologie	gebruikten,	kan	

erop	wijzen	dat	het	taboe	ook	nog	in	haar	generatie	gold.	Daar	wijst	ook	een	

passage	uit	een	brief	van	Marga	Kerkhoven	aan	Karel	van	der	Hucht	op,	in	reactie	

op	het	lezen	van	de	drukproeven	van	Brieven	van	de	thee	van	Nelleke	Noordervliet:	

“Ik	heb	bezwaar	tegen	het	woord	“Indische”	want	dat	betekent	dat	iemand	van	

	
113	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	131-0508.	
114	Blokker,	‘Kleinkinderen	van	de	thee’.	
115	Kerkhoven,	M.	C.,	Eduard	Julius	Kerkhoven.	20	Indische	brieven	1860-1863	verzameld	uit	de	Hunderensche	
Courant	(Renkum	2010),	154.	
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gemengd	bloed	is	en	dat	waren	deze	Kerkhovens	nu	juist	niet.”116	In	haar	eigen	

woorden	geduid	spreekt	ze	hier	dus	over	de	Pangalengan	Kerkhovens.	

Deze	lezing	van	wat	Indisch	betekent,	is	een	andere	dan	die	het	Indisch	zijn	door	

de	invloed	van	de	tropische	natuur,	zoals	bij	Haasse	en	ook	auteur	Rudy	

Kousbroek.	Snelders	stelt:		

	

“Haasse	onderscheidt	dus	twee	soorten	‘Indisch’:	een	identiteit	die	

gebonden	is	aan	cultuur	en	afkomst	en	impliciet	gelijk	is	gesteld	aan	de	

‘meng’cultuur	van	Indo-Europeanen	en	een	identiteit	die	gekenmerkt	wordt	

door	een	ervaring	(van	de	natuur)	en	die	daarom	zowel	Indo-Europeanen	

als	witte	Europeanen	kunnen	hebben.	In	Haasses	zelfrepresentatie	maakt	

het	dus	niet	uit	dat	ze	‘niet	Indisch’	leefde	om	zich	toch	als	Indisch	te	

kunnen	identificeren.”117	

	

De	brieven	van	Rudolph	en	Jenny	en	ook	de	uitspraken	van	Marga	Kerkhoven	

(vijfde	generatie)	wijzen	erop	dat	Indisch	zijn	voor	hen	betekent:	raciaal	gemengd	

zijn.	Er	zijn	meer	mannen	in	de	families	waarvan	bekend	is	dat	zij	kinderen	hebben	

verwekt	bij	Soendanese	vrouwen.	Een	nazaat	van	Karel	Albert	Rudolf	Bosscha	

heeft	contact	gelegd	met	de	Sitfa.118	Ook	Karel	Frederik	Holle	had	een	Soendanese	

vrouw	en	dochter;	zijn	vrouw	was	de	zus	van	zijn	boezemvriend	Raden	Hadji	

Moehamad	Moesa.119	Historicus	Tom	van	den	Berge	noemt	het	opmerkelijk	dat,	

hoewel	het	een	publiek	geheim	was	dat	Holle	een	dochter	had,	hij	nooit	met	een	

woord	over	haar	gerept	heeft.120		

Evident	is	dat	de	zesde	generatie	op	een	andere	wijze	naar	hun	Aziatische	

voormoeders	kijkt	dan	de	eerdere	generaties.	Evenals	uit	het	onderzoek	van	

Barnwell	naar	de	nazaten	van	witte	Australiërs	naar	voren	kwam,	keert	ook	hier	

de	afwijzende	houding	van	de	eerdere	generaties	zich	om	in	trots	op	hun	

	
116	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	ongedateerd,	van	Marga	Kerkhoven	aan	Karel	van	der	
Hucht.		
117	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	78.		
118	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	mail	Vincent	Kerkhoven	aan	Marga	Kerkhoven,	d.d.	13-09-
2009.	
119	Tom	van	den	Berge,	Karel	Frederik	Holle.	Theeplanter	in	Indië,1829-1896	(Amsterdam	1998),	21.	
120	Ibidem,	12.	
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afstamming,	in	dit	geval	de	interraciale	roots.121	Het	moeten	vergeten	van	de	

Chinese	moeder	werd	door	de	nazaten	uit	deze	generatie	omgekeerd;	er	is	DNA-

onderzoek	gedaan	door	een	nazaat	van	Caroline	Sophie	Octavia	Kerkhoven.122	

Daaruit	is	gebleken	dat	deze	derde	erkende	dochter	van	Eduard	Julius	Kerkhoven	

geen	dochter	was	van	de	Chinese	njai	Goey	la	Njio	Tan,	maar	dat	zij	een	

Indonesische	moeder	had.	Ook	onderhield	één	van	de	nazaten	van	Eduard	Julius	

Kerkhoven	sinds	1995	nauw	contact	met	de	Soendanese	familieleden.		

3.2	De	emerging	memory	aan	de	Surinaamse	koffieplantage	Adrichem	

In	2008	werd	contact	gezocht	met	de	Sitfa	door	een	afstammeling	van	een	tot	slaaf	

gemaakte	uit	Suriname.	Deze	nazaat	wilde	graag	meer	informatie	over	de	familie	

Kerkhoven,	die	de	voormalige	Surinaamse	koffieplantage	Adrichem	aan	het	

Matappicakanaal	in	hun	bezit	hadden	gehad.	Hij	was	vastgelopen	in	het	onderzoek	

naar	zijn	voorouders	op	deze	plantage.	Wel	wist	hij	te	vertellen	dat	een	zekere	

Arnoldus	Laurens	Kerkhoven	was	overleden	in	Suriname,	hij	zou	daar	zijn	

vermoord	en	begraven	op	de	plantage.	Hij	vroeg	of	er	meer	informatie	bekend	was	

bij	de	Sitfa.	Dat	was	niet	het	geval,	hoewel	bij	een	enkeling	bekend	was	dat	er	

familieleden	naar	Suriname	waren	gegaan,	was	niet	bekend	dat	de	familie	

Kerkhoven	daar	een	plantage	in	het	bezit	had.		

De	mailwisseling	is	bewaard	gebleven	en,	nog	onbeschreven,	in	het	archief	van	de	

Sitfa	opgenomen.123	Nadien	is	er	weinig	aandacht	geschonken	aan	deze	West-

Indische	kant	van	de	koloniale	familiegeschiedenis.	Het	nieuws	heeft	geen	vervolg	

gehad	en	kreeg	ook	weinig	publiciteit	binnen	de	stichting.	Het	onderzoek	bleef	

beperkt	tot	de	genealogische	naspeuringen	van	één	van	de	bestuursleden,	die	

geïnteresseerd	was	in	deze	kant	van	de	familiegeschiedenis.		

Na	een	poosje	verdween	deze	Surinaamse	plantage	dus	weer	uit	beeld.	Het	duikt	

pas	weer	op	als	ik	in	het	najaar	van	2018	onderzoek	doe	in	het	Nationaal	Archief	

naar	de	Kerkhovens.	Ik	stuit	in	een	gedigitaliseerd	emancipatieregister124	op	de	

	
121	Barnwell,	‘Convict	shame	to	convict	chic’,	aldaar	12.	
122	DNA-onderzoek	op	instigatie	van	nazaat	Marijke	Hartog,	bestuurslid	Sitfa.	
123	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198.	
124	Het	woord	“emancipatie”	werd	gebruikt	om	de	afschaffing	van	de	slavernij	mee	aan	te	duiden.	
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naam	Kerkhoven.	Sinds	26	juni	2018	zijn	deze	registers	in	een	database	

raadpleegbaar	op	de	site	van	het	Nationaal	Archief.		

De	afschaffing	van	de	slavernij	in	Nederland	ging	gepaard	met	het	registreren	van	

de	zogenaamde	‘plantageslaven’,	ten	einde	de	eigenaren	een	vergoeding	te	betalen.	

Deze	tot	slaaf	gemaakten	behoorden	tot	de	boedel	van	de	plantage	en	waren	

daarmee	in	het	bezit	van	de	plantagehouder.	Dat	waren	de	erven	Pieter	

Kerkhoven,	waaronder	Eduard	Julius	Kerkhoven	en	zijn	broers	en	zussen.	Ook	hier	

waren	het	familiebanden	waardoor	de	plantage	in	hun	bezit	was	gekomen.	Pieter	

Kerkhoven	was	de	vader	van	Johannes	Kerkhoven	(tak	1).	Het	waren	de	kinderen	

van	Johannes	en	de	kinderen	van	zijn	broer	Theodorus	Johannes	en	zus	Anna	

Catharina	Kerkhoven	die	de	erven	vormden.	De	erfenis	kon	pas	te	gelde	worden	

gemaakt	door	de	waarde	die	deze	plantageslaven	vertegenwoordigden	bij	de	

afschaffing	van	de	slavernij.	De	waarde	van	een	‘plantageslaaf’	werd	door	de	

Nederlandse	overheid	gesteld	op	300	gulden	en	zo	ontvingen	de	erven	een	bedrag	

van	bijna	40.000	gulden,	een	equivalent	van	wat	nu	een	half	miljoen	euro	zou	zijn.		

In	de	contemporaine	bronnen	wordt	de	plantage	Adrichem	slechts	eenmaal	

genoemd;	op	1	november	1863	is	een	vermelding	in	de	Hunderensche	Courant	van	

een	verdeling	van	het	aandeel	in	Adrichem.125		

Dit	opduiken	en	weer	verdwijnen	van	dit	deel	van	de	familiegeschiedenis	is	te	

duiden	als	emerging	memory.	Bijl	stelt	dat	een	gecompartimentaliseerde	

herinnering	die	opduikt	en	weer	verdwijnt	een	signaal	is	dat	deze	herinnering	

conflicteert	met	het	zelfbeeld	van	de	herinneringsgemeenschap.126	Een	lid	van	de	

zesde	generatie	wijst	in	een	mail	aan	de	nazaat	van	de	tot	slaaf	gemaakte,	op	de	

mogelijkheid	dat	dit	deel	van	de	familiegeschiedenis	weggestopt	is.	“Natuurlijk	ben	

ik	zeer	geinteresseerd	in	die	-weggestopte-	familiegeschiedenis	[…].	Ik	zal	

informeren	bij	andere	familieleden	of	zij	misschien	nog	wat	weten.”127	

Hoe	vanzelfsprekend	het	was	dat	deze	West-Indische	kant	van	de	koloniale	

geschiedenis	geen	onderdeel	zou	gaan	uitmaken	van	de	familiegeschiedenis,	blijkt	

uit	een	mail	waarin	Marga	Kerkhoven	schrijft:	“Er	is	nog	heel	wat	te	onderzoeken.	

	
125	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr	109-0185.	
126	Bijl,	Emerging	memory,	137.	
127	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	e-mail	van	Vincent	Kerkhoven	aan	nazaat,	20	februari	2008.		
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Straks	kunnen	we	een	nieuwe	stichting	oprichten:	De	Sssfa	(Stichting	surinaams	

slaven-	en	familie	archief).”128		

	

In	het	archief	is	er	sprake	van	compartimentalisering	en	emerging	memory.	De	

Soendanese	kant	van	de	familie	Kerkhoven	is	lang	buiten	beeld	gebleven.	Sara	van	

der	Weerd	heeft	als	student	culturele	antropologie	in	1995	onderzoek	gedaan	op	

de	theeonderneming	Sinagar-Tjirohani,	onder	andere	naar	de	Soendanese	

nakomelingen	van	Eduard	Julius	Kerkhoven.129	Het	verslag	van	dat	onderzoek	is	

opgenomen	in	de	archieven	van	de	Sitfa.	De	West-Indische	kant	van	de	

familiegeschiedenis	is	tot	2018	onbeschreven	gebleven.	In	januari	2019	verscheen	

er	een	blog	over	op	de	website	van	de	stichting,	over	de	koffieplantage	

Adrichem.130	Compartimentalisering	en	emerging	memories	hebben	impact	op	de	

mediaties	die	gemaakt	worden	op	basis	van	het	archiefmateriaal.		 	

	
128	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	e-mail	van	Marga	Kerkhoven	aan	Vincent	Kerkhoven,	24	
september	2008.		
129	Sara	van	der	Weerd,	Een	tweevoudige	terugblik	-	Sociale	relaties	op	een	voor-oorlogse	
theeonderneming.	(Leeronderzoek	Culturele	Antropologie	Universiteit	Utrecht	1995).	
130	Asselt,	A.W.	van,	‘De	Surinaamse	koffieplantage	Adrichem’,	www.sitfa.nl,	januari	2019. 
http://www.sitfa.nl/blog-januari-2019.html,	laatst	geraadpleegd	op	24	juli	2021.	
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Hoofdstuk	4.	Gemedieerd:	Komen	en	blijven		

In	dit	hoofdstuk	bespreek	ik	de	eerste	gemedieerde	vorm	waarmee	de	bronnen	uit	

het	archief	van	de	Sitfa	hebben	bijgedragen	aan	de	collectieve	herinnering	aan	

Nederlands-Indië	in	Nederland.	Dat	zijn	de	fotoboeken	van	auteur	Rob	

Nieuwenhuys.	Ik	laat	zien	op	welke	wijze	deze	mediatie	ontspruit	én	bijdraagt	aan	

de	herinneringscultuur	tempo	doeloe	en	hoe	dat	soms	contrasteert	met	de	

egodocumenten	zelf.	Daartoe	geef	ik	eerst	als	voorbeeld	hoe	tempo	doeloe	wordt	

gebruikt	door	Nieuwenhuys	in	zijn	fotoboek	uit	1961,	vervolgens	duid	ik	zijn	

keuzes	in	Komen	en	blijven	uit	1982	als	passend	bij	tempo	doeloe.	Als	laatste	toon	

ik	aan	dat	het	geïdealiseerde	beeld	dat	Nieuwenhuys	neerzet	van	de	familie	

Kerkhoven	in	het	verlengde	ligt	van	tempo	doeloe.	

4.1	Tempo	doeloe	bij	Rob	Nieuwenhuys	

De	schrijver	Rob	Nieuwenhuys	wordt	gezien	als	de	eerste	die	in	Nederland	het	

concept	tempo	doeloe	introduceerde.131	In	1961	publiceerde	hij	onder	

pseudoniem	E.	Breton	de	Nijs	zijn	eerste	fotoboek;	Tempo	doeloe.	Tussen	1981	en	

1988	verscheen	onder	de	titel	Tempo	doeloe	-	een	verzonken	wereld	een	trilogie	

fotoboeken,	Baren	en	oudgasten	(1981),	Komen	en	blijven	(1982)	en	Met	vreemde	

ogen	(1988).132	Deze	verzonken	wereld	werd	door	Nieuwenhuys	afgebakend	in	

tijd,	namelijk	1870-1920.		

Hoe	Nieuwenhuys	vormgaf	aan	de	herinneringscultuur	tempo	doeloe	is	te	

herleiden	door	analyse	van	zijn	fotoboeken.	Snelders	stelt	dat	in	de	literatuur	een	

witte	Indische	identiteit	mede	vorm	krijgt	door	de	contrastwerking	met	het	

tropisch	landschap.133	Het	is	een	troop	waarmee	verschillen	tussen	Oost	(Indisch)	

en	West	(Europees)	in	de	literatuur	worden	neergezet.134		

	
131	Pattynama,	Bitterzoet	Indië,	29.	
132	Rob	Nieuwenhuys,	Baren	en	oudgasten	(Amsterdam	1981),	Komen	en	blijven	(Amsterdam	1982),	Met	
vreemde	ogen	(Amsterdam	1988).	
133	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	7.	
134	Ibidem.	
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Een	voorbeeld	daarvan	is	te	

vinden	in	het	fotoboek	uit	

1961.	Het	betreft	een	foto	

op	pagina	54	waar	een	

vrouw	poseert	bij	een	smal	

kanaal.	Nieuwenhuys	

schreef	hierbij:	

	

	

	

	

“Deze	Europese	dame	wandelt	over	een	kampongweg	langs	een	bruin	

riviertje,	zoals	ze	in	Holland	gewandeld	zou	hebben	langs	een	

dorpsweggetje.	Haar	aanwezigheid	in	dit	Javaanse	landschap	doet	vreemd	

aan.	Ze	past	er	niet	bij;	ze	is	er	volkomen	los	van.”135		

	

Deze	Europese	vrouw	is	hier	niet	op	haar	plaats,	ze	is	los	van	het	landschap,	stelt	

Nieuwenhuys.	Bij	bestudering	van	de	foto	valt	echter	op	dat	het	verschil	tussen	het	

Javaanse	landschap	op	de	foto	en	het	Hollandse	landschap	dat	hij	beschrijft,	niet	

duidelijk	op	de	foto	zelf	is	te	zien.	Het	zou	op	het	eerste	gezicht	evengoed	een	beek	

of	riviertje	in	Nederland	of	een	ander	Europees	landschap	kunnen	zijn.		

Het	Javaanse	landschap	dat	contrasteert	met	een	Europese	vrouw	duidt	op	concept	

van	de	19e-eeuwse	tempo.136	Nieuwenhuys	refereert	aan	dit	model	van	tempo	

doeloe;	een	witte	vrouw	associeert	hij	met	de	vooruitgang,	zij	past	niet	in	het	

landschap	waarin	bruine	mensen	leven	in	een	verleden	tijd.	Hij	sluit	daarmee	aan	

bij	het	19e-eeuwse	tempo	doeloe	concept	zoals	Bijl	dat	heeft	gedefinieerd.		

	
135	Nieuwenhuys,	Komen	en	blijven,	54.	
136	Bijl,	‘Colonial	memory	and	forgetting’.	

Figuur	2.		Bron:	E.	Breton	de	Nijs,	Tempo	doeloe,	54.	



	43	
	

4.2	De	Theejonkers	in	de	Preanger	van	Nieuwenhuys	

Nieuwenhuys	heeft	voor	het	hoofdstuk	Theejonkers	in	de	Preanger	in	het	tweede	

deel	van	de	trilogie	Komen	en	blijven	gebruik	gemaakt	van	egodocumenten	uit	het	

Sitfa	archief.		Toen	Karel	van	der	Hucht	in	1974	het	fotoalbum	van	Mientje	van	der	

Hucht	van	haar	Engelse	nazaten	had	ontvangen,	wist	hij	niet	wie	de	mensen	op	de	

foto’s	waren.	Het	album	was	een	geschenk	geweest	bij	het	huwelijk	op	11	

september	1862	tussen	deze	Mientje	en	de	Schot	James	MacLachlan.		

Het	is	in	tweeërlei	opzicht	een	bijzonder	album;	het	is	gemaakt	vóór	1863	toen	de	

fotografie	nog	niet	zo	lang	werd	beoefend	in	Indië	én	het	is	gemaakt	door	twee	

amateurfotografen,	Mientjes	neef	Karel	Frederik	Holle	en	haar	stiefoom	Thomas	

Pryce,	getuige	bij	het	huwelijk.137		

Van	der	Hucht	gaf	het	album	in	1980	te	leen	aan	Nieuwenhuys,	met	de	vraag	of	hij	

personen	die	op	de	foto’s	te	zien	waren,	kon	identificeren.	Nieuwenhuys	heeft	het	

een	jaar	bij	zich	gehad,	tezamen	met	de	brieven	van	Eduard	Julius	Kerkhoven	en	

Rudolph	Eduard	Kerkhoven.	Het	fotoalbum	en	de	brieven	sluiten	nauw	op	elkaar	

aan.	Eduard	Julius	was	in	1860	in	gezelschap	van	zijn	oom	Willem	van	der	Hucht,	

diens	tweede	vrouw	Mary	Pryce	en	zijn	nichtje	Mientje	naar	Java	gereisd.	Hij	was	

nieuw	in	Nederlands-Indië	en	schreef	veel	over	zijn	indrukken	naar	de	

Nederlandse	familieleden.		

De	achttien	foto’s	die	Nieuwenhuys	heeft	uitgekozen	voor	opname	in	het	

hoofdstuk	zijn	zonder	uitzondering	foto’s	die	Europeanen	en	hun	huizen	

afbeelden.	Op	drie	foto’s	zijn	Indonesische	bedienden	in	functie	te	zien.	Er	is	één	

foto	met	een	Soendanese	aristocraat;	Willem	van	der	Hucht	en	Adriaan	Walraven	

Holle	poseren	daarop	met	Raden	Nata	di	Saga,	de	wedana	van	Tjitoeroeg.	Deze	was	

bevriend	met	Adriaan	Walraven	Holle.	Ook	is	er	een	foto	van	het	gamelanorkest	

van	de	regent	van	Soemedang,	waarop	Adriaan	Walraven	Holle	de	rebab	bespeelt.		

Echter,	in	het	album	zelf	zijn	veertien	foto’s	opgenomen	waarvoor	Soendanezen	

hebben	geposeerd.	Deze	veertien	foto’s	vormen	een	kwart	van	het	totaal	aantal	

foto’s	in	het	album.	Op	zeven	daarvan	zijn	deels	bevriende	aristocraten	afgebeeld,	

	
137	Van	den	Berg	e.a.,	Het	album	voor	Mientje,	10.	
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voor	de	andere	zeven	foto’s	hebben	Soendanese	bedienden	geposeerd.	Opvallend	

is	dat	zij	in	dezelfde	setting	zijn	gefotografeerd	als	de	familieleden	zelf.	

	

	 	

Het	was	geen	algemeen	album	maar	een	huwelijksgeschenk,	wat	de	keuze	van	de	

foto’s	zal	hebben	beïnvloed.	Het	feit	dat	deze	foto’s	zijn	opgenomen	in	het	album	

wijst	erop	dat	zij	in	vertrouwdheid	met	elkaar	omgingen,	stelt	auteur	en	

medeoprichter	van	de	Sitfa	Norbert	van	den	Berg.138	Deze	vertrouwelijkheid	én	de	

Soendanese	oriëntatie	van	Adriaan	Walraven	Holle	en	zijn	broer	Karel	Frederik	

Holle,	die	als	tieners	met	hun	ouders	in	1845	op	Java	waren	aangekomen,	sluiten	

aan	bij	wat	Roger	Knight	stelt:		

	

“Surrounded	by	a	numerically	overwhelming	but	politically	subordinate	

Indonesian	society	of	very	diverse	but	nonetheless	Asian	ethnicity,	and	

separated	from	Europe	by	a	long,	arduous	and	expensive	sea-voyage,	they	

had	drawn	heavily	on	oriental	models	for	their	social	and	cultural	

inspiration.139			

	

Het	is	opvallend	dat	Nieuwenhuys	juist	deze	foto’s	achterwege	liet.	De	enige	foto	

uit	deze	reeks	die	hij	wel	opnam,	heeft	een	Europees	perspectief;	het	is	degene	

waarop	Raden	Nata	di	Saga	samen	Willem	van	der	Hucht	en	Adriaan	Walraven	

	
138	Ibidem,	156.	
139	Roger	Knight,	'A	case	of	mistaken	identity?’	aldaar	380.	
	

Figuur	3.	Bron:	Collectie	Sitfa,	Album	voor	
Mientje.	

Figuur	4.	Bron:	Collectie	Sitfa,	Album	voor	
Mientje.	
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Holle	te	zien	is.	Met	het	achterwege	laten	van	het	feit	dat	een	kwart	van	de	foto’s	

uit	dit	album	afbeeldingen	zijn	van	Soendanezen,	versterkt	Nieuwenhuys	het	

perspectief	van	de	19e	eeuwse	tempo	doeloe,	namelijk	als	een	verlangen	naar	een	

periode	waarin	wit	en	bruin	in	een	eigen	ruimtetijd	leefden.	Hij	noemt	wel	de	

betrokkenheid	van	Karel	Frederik	Holle	als	“halve	Soendanees”,	maar	ook	dat	

betreft	een	Europeaan	die	geïnteresseerd	is	in	de	Soendanese	cultuur.	

Soendanezen	zélf	vallen	hier	buiten	het	perspectief	van	Nieuwenhuys.	Dat	komt	

overeen	met	de	uitgaven	van	zijn	trilogie.	De	eerste	twee	fotoboeken	verschenen	

kort	na	elkaar;	in	1980	verscheen	Baren	en	oudgasten,	in	1982	Komen	en	blijven.	

Beide	hadden	Europese	en	Indo-Europese	inwoners	van	Nederlands-Indië	tot	

onderwerp.	Het	derde	deel,	Met	vreemde	ogen,	verscheen	pas	in	1988	en	daarin	

stonden	de	Indonesiërs	zelf	centraal.	De	‘vreemde	ogen’	zijn	die	van	de	Europese	

fotografen,	stelt	neerlandicus	Peter	van	Zonneveld	in	de	flaptekst	van	het	boek.	Hij	

zegt	dat	in	dit	deel,	waarin	de	Indonesische	samenleving	van	tempo	doeloe	

centraal	staat,	“de	nostalgie	wordt	getemperd	door	de	realiteit”.140	Daarmee	is	ook	

gezegd	dat	dit	in	de	eerste	twee	delen	niet	is	gebeurd.	Door	dit	niet	te	benoemen	in	

de	eerste	twee	delen	lijkt	het	alsof	zij	onschuldig	zijn	aan	die	realiteit.	Dat	sluit	aan	

bij	zowel	de	herinneringscultuur	van	de	naoorlogse	tempo	doeloe,	als	bij	de	

compartimentalisering	die	Snelders	constateert.		

4.2.1	Een	geïdealiseerde	familie	

Nieuwenhuys	begint	het	hoofdstuk	De	theejonkers	uit	de	Preanger	met	een	

beschrijving	van	het	begrip	theejonkers.	Het	is	een	equivalent	van	de	bekendere	

benaming	suikerbaronnen.	Nieuwenhuys	dicht	de	theejonkers	behalve	geld	ook	

een	bepaalde	stijl	van	leven	toe.	Ze	gedroegen	zich	volgens	hem	conform	hun	

sociale	klasse	en	omschrijft	dat	als	ondernemend,	gastvrij,	wellevend	en	hoffelijk.	

Dat	deze	beroepsgroep	zo	homogeen	wordt	gepresenteerd,	doet	al	merkwaardig	

aan.	De	theejonkers	uit	de	Preanger	krijgen	daar	bovenop	nog	de	classificatie	

bijzonder;	omdat	ze,	zo	stelt	Nieuwenhuys,	bijna	allemaal	familie	waren	van	elkaar	

en	zo	een	hechte	belangengemeenschap	opbouwden.	“Een	gevoel	van	bij	elkaar	te	

	
140	Nieuwenhuys,	Met	vreemde	ogen,	flaptekst	omslag.	
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behoren	bond	hen	allen,	ook	nadat	er	geen	gemeenschappelijke	belangen	meer	

waren.”,	stelt	hij.141	

Dit	geïdealiseerde	beeld	van	zowel	de	theejonkers	zelf	als	de	familiebanden,	dat	

verschillen	en	conflicten	buiten	beschouwing	laat,	interpreteer	ik	in	het	verlengde	

van	tempo	doeloe.	In	het	geïdealiseerde	beeld	van	een	“goede	oude	tijd”	passen	

geen	conflicten	en	breuken,	ook	niet	in	de	beschrijving	van	de	koloniale	

familiegeschiedenis	van	de	familie	Kerkhoven	en	aanverwanten	in	Komen	en	

blijven.		

Binnen	de	familiegemeenschap	lagen	de	belangen	echter	met	regelmaat	mijlenver	

uit	elkaar	en	lieten	conflicten	sporen	van	verbittering	na.	In	de	tweede	helft	van	de	

19e	eeuw	waren	er	spanningen	en	conflicten	rond	de	afhankelijkheid	van	

familieleden;	dat	speelde	onder	andere	bij	Karel	Frederik	Holle	ten	opzichte	van	

zijn	oom	Willem	van	der	Hucht.	De	laatste	was	groot	voorstander	van	het	

cultuurstelsel	met	haar	onvrije	arbeid	terwijl	Karel	Frederik	Holle	op	zijn	

theeonderneming	Waspada	de	Soendanese	arbeiders	juist	een	vorm	van	vrije	

arbeid	wilde	bieden.142			

In	1863	ontstond	een	conflict	over	de	theeonderneming	Parakan	Salak.	De	helft	

van	het	theecontract143	van	deze	gouvernementstheetuin	had	Willem	van	der	

Hucht	in	1844	gekocht.	Eind	1845	kocht	zijn	broer	Jan	Pieter	van	der	Hucht	de	

andere	helft.	Hij	overleed	echter	korte	tijd	later.	Zijn	erfgenamen	waren	daardoor	

eigenaar	geworden	van	zijn	deel	van	het	theecontract.	Toen	in	1862	het	contract	

afliep	en	oom	Willem	een	nieuw	contract	zonder	hen	wilde	afsluiten,	eisten	de	

kinderen	van	Jan	Pieter	van	der	Hucht	dat	ze	zouden	worden	uitgekocht.	Willem	

van	der	Hucht	ontstak	in	woede	en	schreef	in	mei	1863	dat	hij	“[…]niemand	van	de	

famille,	die	zich	van	zulk	een	fraaije	zijde	hebben	doen	kennen,	meer	(wilde)	

zien.”144	Uiteindelijk	zagen	de	erfgenamen	af	van	een	rechtszaak;	wel	stonden	zij	

erop	de	geschiedenis	in	een	protocol	met	bewijsstukken	bij	een	notaris	te	laten	

bewaren.	

	
141	Nieuwenhuys,	Komen	en	blijven,	13.	
142	Van	den	Berge,	Karel	Frederik	Holle,	33-34.	
143	Een	theecontract	hield	in	dat	de	koper	het	recht	had	om	de	gedroogde	thee	tegen	een	vaste	prijs	aan	de	
overheid	te	verkopen,	voor	de	exploitatie	kreeg	de	koper	een	vergoeding.	
144	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr	199-1533.	
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Het	waren	niet	alleen	de	financiële	belangen;	ook	de	opvolging	van	

administrateurs,	directeuren	en	commissarissen	op	de	ondernemingen	zorgden	

voor	grote	conflicten.	Daarnaast	was	er	verschil	van	mening	over	de	

vestigingsplaats	van	de	directie	van	de	theeondernemingen	die	vanaf	eind	19e	

eeuw	waren	omgezet	in	naamloze	vennootschappen.	Kon	dat	ook	vanuit	Europa	of	

moest	de	directie	op	Java	zetelen?		

Jan	Blokker	beschrijft	hoe	tijdens	de	theereis	in	1995	er	gesproken	werd	over	de	

conflicten	in	de	familie:		

	

“Ze	vertellen	mekaar	dat	het	tussen	de	kinderen	en	kindskinderen	van	

Rudolf	Kerkhoven	of	slecht	boterde,	of	slaande	brouille	was,	en	dat	

sommige	neven	en	nichten	mekaar	nog	altijd	voor	geen	goud	aankijken.”145	

	

Nieuwenhuys	heeft	met	zijn	mediatie	van	het	bronmateriaal	tempo	doeloe	als	

herinneringscultuur	aan	Nederlands-Indië	in	Nederland	versterkt.	Tegelijkertijd	is	

het	een	scharnierpunt	waarin	het	concept	van	de	19e	eeuwse	tempo	doeloe	

samenkomt	met	de	tempo	doeloe	zoals	gedefinieerd	door	De	Mul.	De	foto’s	in	het	

Album	voor	Mientje	waarop	vertrouwdheid	zichtbaar	is	met	de	Soendanese	

bevolking,	laat	Nieuwenhuys	achterwege.	Dat	duid	ik	als	een	verwijzing	naar	de	

19e	eeuwse	tempo	doeloe.	Het	idealiseren	van	de	koloniale	familiebanden	is	een	

kenmerk	van	de	onschuld	en	schoonheid	van	de	tempo	doeloe	na	de	dekolonisatie.		

	

	

	
145	Blokker,	Kleinkinderen	van	de	thee.	
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Hoofdstuk	5.	Gemedieerd:	Heren	van	de	thee	

In	dit	hoofdstuk	staan	de	gemedieerde	egodocumenten	van	Rudolph	Eduard	

Kerkhoven	in	de	roman	en	het	toneelstuk	Heren	van	de	thee	centraal.	De	roman	

heeft	bijgedragen	aan	de	herinneringscultuur	tempo	doeloe.	Snelders	stelt	in	haar	

onderzoek	de	vraag	“in	welke	mate	er	in	de	receptie	kritisch	gereflecteerd	wordt	

op	de	selectie	van	het	bronmateriaal”.146	Welke	selectie	Haasse	heeft	gemaakt	en	

welke	bewerkingen	zij	toepaste	op	die	selectie	is	alleen	te	onderzoeken	door	het	

bronmateriaal	te	vergelijken	met	de	roman.		

Ik	beschrijf	eerst	Haasse	als	auteur,	haar	literaire	achtergrond	en	haar	positie	als	

Indisch	auteur.	Het	verhaal	van	Heren	van	de	thee	wordt	kort	toegelicht,	waarna	de	

receptie	van	de	roman	aan	bod	komt.	Vervolgens	vergelijk	ik,	aan	de	hand	van	drie	

construerende	noties	van	tempo	doeloe	(tropische	natuur,	authenticiteit	en	

schoonheid)	de	roman	met	het	bronmateriaal.	Dan	komt	het	toneelstuk	Heren	van	

de	thee	aan	bod	en	de	receptie	daarvan,	ook	daar	kijk	ik	naar	wat	is	weggelaten	en	

wat	is	toegevoegd.		

5.1	Hella	S.	Haasse,	auteur	

Hella	S.	Haasse	werd	geboren	in	Batavia	in	1918	en	heeft	de	eerste	twintig	jaar	van	

haar	leven	voornamelijk	in	Indië	doorgebracht.	Voor	een	studie	Slavische	talen	

vertrok	ze	in	1938	naar	Nederland,	in	de	oorlog	stopte	ze	daarmee	en	stapte	over	

naar	een	toneelacademie.	In	1948	won	ze	de	schrijfwedstrijd	voor	het	

boekenweekgeschenk	van	het	CPNB,	waarmee	haar	debuut	Oeroeg	een	feit	was.147	

Na	dit	debuut	schreef	ze	veel	historische	romans,	essays	en	ook	enkele	

autobiografische	werken.	Voor	Heren	van	de	thee	ontving	ze	in	1993	de	

Publieksprijs	van	de	CPNB.	Haar	latere	historische	romans	zijn	in	lijn	met	een	

postmoderne	visie	op	literatuur.	Daarbij	speelt	de	vraag	naar	de	kenbaarheid	van	

het	verleden	een	steeds	grotere	rol.148	

	
146	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	108.	
147	Stichting	Collectieve	Propaganda	Nederlandse	Boek.	
148	Boven,	Erica	van,	'Hella	S.	Haasse.	Heren	van	de	thee’	in:	Ton	Anbeek	ed.,	Lexicon	van	literaire	werken	
(Groningen	1995)	1-15,	aldaar	13.	
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Rond	het	schrijverschap	van	Haasse	heeft	zich	een	polemiek	ontwikkeld	die	zich	

toespitste	op	de	vraag	of	zij	zich	een	Indisch	auteur	mocht	noemen.149	Snelders	

stelt	dat	Haasse	zich	als	Indisch	identificeerde	ondanks	de	door	haar	ervaren	

afstand	tussen	haar	Europees	georiënteerde	opvoeding	en	die	van	Indonesiërs	en	

Indo-Europeanen.	Voor	Haasse	maakte	de	ervaring	die	zij	in	Nederlands-Indië	had	

opgedaan	haar	Indisch,	ze	noemt	dit,	in	navolging	van	auteur	Aya	Zikken,	een	

‘geestelijk	gemengd-zijn’.150		

Snelders	stelt	dat	Haasse	dit	geestelijk	gemengd-zijn	zocht	in	de,	volgens	Haasse,	

potentieel	universele	ervaring	van	de	tropische	natuur.151		

	

“Behalve	een	mogelijkheid	om	te	ontsnappen	is	het	landschap	ook	in	de	

‘ziel’	gekerfd.	Ook	hier	herkennen	we	het	Europese	idee	dat	het	tropische	

landschap	de	kracht	heeft	om	de	mensen	die	erin	wonen	te	veranderen,	

maar	nu	heeft	dat	een	positieve	connotatie:	de	‘pure’	Nederlandse	identiteit	

wordt	niet	geheel	afgebroken,	maar	een	stukje	Indischer	gemaakt	door	de	

confrontatie	met	het	landschap.”152	

	

Deze	al	dan	niet	betwiste	toe-eigening	van	identiteit	lijkt	een	postmodernistische	

visie	van	Haasse	tegen	te	spreken.	De	twijfel	aan	het	bestaan	van	een	kern,	een	

‘zelf’	met	een	‘identiteit’	staat	daarbij	juist	op	de	voorgrond.153	Bestaat	de	

mogelijkheid	wel	om	in	taal	de	werkelijkheid	te	beschrijven,	en	welke	

werkelijkheid	wordt	dan	beschreven?	Een	identiteit	wijst	meer	in	de	richting	van	

vragen	die	gesteld	worden	bij	een	modernistisch	perspectief	waarbij	aan	het	

bestaan	van	een	kern,	een	zelf,	niet	wordt	getwijfeld.	Die	vragen	zijn	meer	

epistemologisch	van	aard;	hoe	kan	dat	zelf	gekend	worden,	wie	kan	het	kennen,	

hoe	wordt	kennis	ervan	overgedragen?154	Dat	lijken	meer	de	vragen	te	zijn	die	aan	

Haasse	gesteld	werden	in	de	polemiek	en	waar	zij	een	antwoord	op	formuleerde;	

hoe	kun	je	Indisch	zijn	als	witte	Europeaan,	als	totok.		
	

149	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	76.	
150	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	79;	Hella	S.	Haasse,	Een	handvol	achtergrond.	‘Parang	sawat’	
Autobiografische	teksten	(Amsterdam	1993),	167.	
151	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	81.	
152	Ibidem.		
153	Boykin	Hardy,	S.,	'The	unanchored	self	in	The	Hours	after	Dalloway',	Critique:	studies	in	contemporary	fiction	
52	(2011)	400-411,	aldaar	404.	
154	Ibidem,	aldaar	409.	
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Terecht	stelt	Snelders	de	vraag	of	het	ook	geen	vorm	van	culturele	toe-eigening	is	

die	schrijver	Tjalie	Robinson	hanteert,	omdat	in	Oeroeg,	waarmee	de	polemiek	

startte,	geen	Indo-Europees	perspectief	voorkomt.155			

5.2	Heren	van	de	thee,	het	verhaal	

De	roman	Heren	van	de	thee	verscheen	in	1992,	ten	tijde	van	de	boekenweek	dat	

als	Indonesië,	’t	prachtig	rijk	van	Insulinde	thema	had.	Heren	van	de	thee	is	op	het	

eerste	gezicht	een	biografische	roman,	meer	nog	dan	een	historische	roman.	Het	

speelt	zich	af	rond	het	levensverhaal	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven.		

De	roman	bestaat	uit	zes	hoofdstukken,	waarvan	het	eerste	en	het	laatste	

hoofdstuk	zich	beide	afspelen	op	één	enkele	dag,	respectievelijk	1	januari	1873	en	

1	februari	1918.	De	tussenliggende	vier	hoofdstukken	volgen	chronologisch	de	

jaren	tussen	1869	en	1918,	met	als	onderwerpen:	voorbereiding,	ontginning,	het	

paar	en	het	gezin.		

De	roman	begint	én	eindigt	met	een	lokalisatie;	het	woord	hier.	De	eerste	dag	

neemt	de	eerste	zes	pagina’s	van	de	roman	in	beslag	en	begint	met	deze	lokalisatie;	

“Hier!,	zei	hij	hardop.	Zijn	stem	klonk	ijl	in	de	ontzaglijke	ruimte.”	

De	laatste	dag	eindigt	met	hetzelfde	woord	hier.	Het	woord	duidt	in	eerste	

instantie	het	terrein	in	de	Preanger	aan,	waar	hij	de	theeonderneming	Gamboeng	

op	zal	vestigen.	Maar	hier	heeft	in	de	context	van	kolonialisme	ook	een	andere	

connotatie;	dat	van	centrum	versus	periferie,	moederland	versus	kolonie,	

Nederland	versus	Nederlands-Indië.	Haasse	benadrukt	met	het	woord	de	

vanzelfsprekendheid	van	de	kolonie,	de	vanzelfsprekendheid	dat	het	leven	van	

Rudolph	zich	daar	afspeelde.	Daarnaast	creëert	ze	een	associatie	met	geboorte	en	

sterven	door	de	titels	van	het	eerste	hoofdstuk	(Gamboeng,	de	eerste	dag	1	januari	

1873)	en	het	laatste	hoofdstuk	(Gamboeng,	de	laatste	dag	1	februari	1918).	

Daartussen	speelt	zijn	leven	in	de	kolonie	zich	af.	De	eerste	dag	is	de	geboorte	van	

Gamboeng,	de	onderneming	die	zijn	levenswerk	wordt	en	zo	begint	het	werkelijke	

leven	van	Rudolph	op	deze	dag.	Haasse	versterkt	dit	door	de	titel	van	het	tweede	

hoofdstuk:	Taferelen	van	voorbereiding	1869-1873.	Het	hoofdstuk	telt	89	pagina’s,	

	
155	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	84.		
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waarvan	er	35	zich	afspelen	in	Nederland.	Dat	waren	de	jaren	1869-1870	toen	

Rudolph	en	Julius	in	Nederland	hun	studie	respectievelijk	school	afmaakten,	

terwijl	hun	ouders	met	de	vier	jongere	kinderen	al	op	Java	waren.		

De	overige	54	pagina’s	beschrijven	de	aankomst,	hernieuwde	ontmoeting	met	zijn	

zussen	en	andere	familieleden	in	Batavia,	zijn	reis	via	Parakan	Salak	naar	Ardja	

Sari,	de	theeonderneming	van	zijn	ouders.	Hij	is	ontstemd	als	hij	hoort	dat	er	daar	

geen	plaats	voor	hem	is	als	medewerker,	zijn	vader	is	al	voorzien	van	een	

opzichter.	Op	Sinagar,	de	theeonderneming	van	zijn	oom	Eduard	Julius,	leert	hij	het	

vak.	Hij	vervangt	zijn	oom	als	deze	zijn	twee	kinderen	van	zijn	Chinese	njai	naar	

Nederland	brengt	voor	een	Europese	opvoeding.	Rudolph	reorganiseert	de	

werkzaamheden	en	heeft	daarbij	weinig	oog	voor	de	verhoudingen	met	het	

Chinese	en	Soendanese	personeel.	Hij	maakt	zich	daarmee	niet	populair.	Als	zijn	

oom	terugkeert,	beloont	deze	hem	rijkelijk	voor	zijn	werk.	Hij	keert	terug	naar	

Ardja	Sai,	maar	weer	kan	hij	daar	niet	aan	het	werk.	Samen	met	zijn	vader	zoekt	hij	

op	de	hoogvlakte	van	Pengalengan,	gelegen	ten	zuiden	van	Ardja	Sari,	naar	voor	

pacht	vrijgegeven	stukken	land.	De	afgeschreven	koffieplantage	Gamboeng	bevalt	

hem	zo	goed	dat	hij	daar	een	theeonderneming	wil	beginnen.		

Het	derde	hoofdstuk	heeft	als	titel	en	onderwerp	De	ontginning	1873-1876.	Het	is	

kort,	het	zijn	24	pagina’s.	Rudolph	werkt	hard	aan	de	ontginning	van	Gamboeng.	

Hij	heeft	soms	moeite	om	aan	personeel	te	komen,	hij	betaalt	weinig.	Ook	is	hij	

druk	bezig	om	de	erfpacht	vast	te	laten	leggen	en	financiers	te	vinden	voor	het	

project.	Uiteindelijk	springen	zijn	vader	en	zwager	Van	Santen	bij.	Deze	was	

getrouwd	met	zijn	zus	Bertha,	maar	zij	overlijdt	bij	de	geboorte	van	haar	derde	

kind.		

Het	vierde	hoofdstuk	Het	paar	1876-1879	introduceert	de	dan	17-jarige	Jenny	

Roosegaarde	Bisschop.	Dit	hoofdstuk	beslaat	36	pagina’s.	Rudolph	ontmoet	Jenny	

bij	zijn	zus	Cateau	en	is	direct	gecharmeerd	van	haar.	Ze	spreken	af	elkaar	vaker	te	

willen	ontmoeten.	Jenny	houdt	een	dagboek	bij,	dat	ze	laat	lezen	aan	Cateau.	Die	

kan	dan	in	brieven	aan	Rudolph	een	beeld	van	Jenny	schetsen	zodat	hij	haar	kan	

leren	kennen.	Ze	moeten	wachten	met	het	huwelijk,	eist	de	vader	van	Jenny,	hij	wil	

haar	niet	op	een	plantage	in	de	binnenlanden	zien	verkommeren.	Uiteindelijk	komt	

de	toestemming	dan	toch.	Nu	blijkt	dat	Cateau	alleen	de	zonnige	delen	uit	het	
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dagboek	heeft	overgebracht	aan	Rudolph.	De	sombere,	angstige	stemmingen	van	

Jenny	heeft	ze	achterwege	gelaten.	Allemaal	verbeelding,	zo	zegt	Cateau	tegen	

Jenny.	“Zo	Indisch.	Jij	bent	toch	niet	Indisch,	al	ben	je	hier	geboren?”156	

Dan	volgt	hoofdstuk	vijf,	Het	gezin	1879-1907.	Het	is	het	langste	hoofdstuk,	116	

pagina’s	en	bestrijkt	ook	de	langste	periode.	In	1879	wordt	Ru,	hun	eerste	zoon	

geboren	en	in	1907	sterft	Jenny.	Ze	krijgen	nog	drie	zonen	en	een	dochter.	Een	

andere	dochter	sterft	na	een	vroeggeboorte.	Een	conflict	met	zijn	zwager	Henny	

over	Gamboeng	neemt	steeds	grotere	vormen	aan	en	Rudolph	besluit	uiteindelijk	

de	twee	oudste	zoons,	die	in	Nederland	naar	school	gaan	en	bij	Cateau	en	haar	man	

Henny	in	huis	zijn,	daar	weg	te	halen.	Dit	conflict	breidt	zich	uit	naar	zijn	moeder	

en	broer	Julius,	die	de	kant	van	Henny	kiezen.	Rudolph	raakt	verbitterd	en	voelt	

zich	alleen	gelukkig	op	Gamboeng.	Hij	voelt	zich	tekortgedaan	door	zijn	ouders	en	

zijn	broer	August	die	administrateur	op	Ardja	Sari	is	geworden.	Hij	begrijpt	niets	

van	de	animositeit	die	zij	jegens	hem	hebben.	Ondertussen	moet	Jenny	afstand	

doen	van	haar	twee	oudste	zonen,	die	naar	Nederland	moeten	voor	de	

schoolopleiding.	In	1893	brengt	Jenny	ze	weg,	Rudolph	blijft	op	Gamboeng,	met	de	

drie	andere	kinderen.	In	1896	gaat	ook	zoon	Emile	naar	Nederland,	hij	reist	met	

anderen	mee.	In	1897	gaat	Rudolph	voor	het	eerst	terug	naar	Nederland,	zeer	

tegen	zijn	zin.	De	twee	jongste	kinderen	gaan	mee,	voor	hen	wordt	het	een	

onaangename	reis.	De	jongste	zoon	Karel	mag	tot	zijn	geluk	de	HBS	in	Batavia	

volgen,	hij	hoeft	niet	naar	Nederland.	Zijn	zus	Bertha	blijft	alleen	met	haar	ouders	

op	de	onderneming,	zij	gaat	als	meisje	niet	naar	school.	In	1906	maakt	zij	met	haar	

moeder	een	reis	door	Europa.	Als	ze	terugkeren	op	Gamboeng	raakt	Jenny	

toenemend	van	slag,	haar	nervositeit	verergert	met	de	dag.	Ze	sterft	half	augustus	

1907.	Bertha	hoort	dat	haar	moeder	vergif	heeft	ingenomen.		

Het	boek	sluit	dan	af	met	het	laatste	hoofdstuk,	waarin	de	dag	wordt	beschreven	

dat	Rudolph	afscheid	neemt	van	Gamboeng.	Hij	overdenkt	zijn	leven	en	ziet	in	dat	

hij	weliswaar	zakelijk	zeer	succesvol	is	geweest,	maar	niet	heeft	kunnen	

voorkomen	dat	zijn	vrouw	ongelukkig	was	en	zelf	een	einde	aan	haar	leven	heeft	

	
156	Haasse,	Heren	van	de	thee,	166.	
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gemaakt.	Hij	deelt	mee	dat	hij	op	Gamboeng	begraven	wil	worden.	“Hij	keek	naar	

de	grond	voor	zijn	voeten.	‘Hier!’,	zei	hij	halfluid.	‘Hier.’157	

5.2.1	Heren	van	de	thee;	literaire	inbedding	en	receptie	

Eigenlijk	eindigt	de	roman	op	pagina	221,	met	de	woorden	“Het	zij	zo”	van	Karel	

Holle,	de	neef	van	Rudolph.	De	resterende	pagina’s	wijken	af	van	de	verhalende	

vorm,	het	is	een	collage	van	delen	van	brieven,	hele	brieven,	beschrijvingen	van	het	

leven	van	de	kinderen	en	beschrijvingen	van	foto’s	die	niet	in	het	boek	zelf	zijn	

opgenomen.	Dit	hoofdstuk	doorbreekt	de	structuur	van	het	boek;	ineens	staat	de	

lezer	buiten	het	verhaal.		

Literatuurwetenschapper	Kees	Fens	stelt	dat	authentiek	historisch	materiaal	een	

steeds	grotere	rol	ging	spelen	in	het	werk	van	Haasse.158	Hij	betoogt	dat	deze	

mengvorm	laat	zien	dat	zowel	geschiedschrijving	als	een	roman	relatief	zijn	en	dat	

vooral	het	“voorlopige”	en	daarmee	“onvoltooide	karakter”	van	beide	wordt	

benadrukt.159	

Hiermee	verwijst	Fens	naar	het	postmodernisme	dat	in	de	jaren	tachtig	van	de	

vorige	eeuw	de	overheersende	literaire	stroming	werd.	“Postmodern	fiction	

suggests	that	to	re-write	or	to	re-present	the	past	in	fiction	and	in	history	is,	in	

both	cases,	to	open	it	up	to	the	present,	to	prevent	it	from	being	conclusive.",	stelde	

literatuurwetenschapper	Linda	Hutcheon	in	1988.160	Ook	Van	Boven	benoemt	in	

haar	bespreking	van	Heren	van	de	thee	dat	Haasse	zich	ontwikkeld	heeft	tot	een	

auteur	voor	wie	geldt	dat	het	verleden	niet	volledig	te	kennen	of	te	reconstrueren	

is.161	Zij	stelt	dat	in	Heren	van	de	thee	historische	documentaire	en	roman	zijn	

geïntegreerd.162	Haasse	zelf	legt	verantwoording	af	aan	het	einde	van	het	boek	

over	deze	werkvorm.		

	

“Heren	van	de	thee	is	een	roman,	maar	geen	‘fictie’	[…].	De	interpretatie	van	

karakters	en	gebeurtenissen	berust	op	brieven	en	andere	documenten	die	

	
157	Haasse,	Heren	van	de	thee,	296	
158	Fens,	K.,	'Duizendduidigheid',	in:	Wisselend	decor.	Hommages	aan	Hella	S.	Haasse	(Amsterdam	1998)	26-32,	
28.	
159	Ibidem.	
160	Linda	Hutcheon,	A	Poetics	of	Postmodernism:	History,	Theory,	Fiction	(New	York	1988),	106.	
161	Van	Boven,	‘Hella	S.	Haasse	–	Heren	van	de	thee’,	13.	
162	Ibidem.	
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mij	ter	beschikking	zijn	gesteld	door	de	stichting	‘Het	Indisch	thee-	en	

familie-archief’	[…].	De	stof	is	dus	niet	verzonnen,	maar	wél	geselecteerd	en	

gearrangeerd	volgens	de	eisen	die	een	roman-aanpak	stelt.”163	

	

De	stof	is	dus	niet	verzonnen,	stelt	Haasse.	Toch	zijn	sommige	onderdelen	in	de	

roman	wel	degelijk	fictief.	Zo	heeft	Haasse	het	dagboek	van	Jenny	ingevoegd,	

waarvan	in	de	roman	geen	aanwijzingen	worden	gegeven	dat	het	op	fictie	berust.	

Ook	in	de	verantwoording	ontbreekt	dit.	In	een	radiointerview	gaf	Haasse	aan	(of:	

toe)	dat	zij	dit	dagboek	zelf	schreef	om	de	relatie	tussen	Rudolf	en	Jenny	in	

perspectief	te	plaatsen.164	Toch	zijn	maar	weinig	lezers	hiervan	op	de	hoogte.	Het	

effect	dat	dit	dagboek	in	de	roman	op	de	lezer	had,	wordt	duidelijk	aan	de	hand	

van	de	volgende	boekbespreking	van	Rijke	de	Wolf	in	het	Nederlands	Dagblad	van	

11	mei	1993:	

	

“Even	voorbijgaand	aan	enkele	citaten	uit	brieven	van	Rudolf	aan	z’n	ouders	

was	het	op	blz.	150	dat	ik	voor	het	eerst	op	een	authentiek	document	

stuitte:	een	dagboek-fragment	('Uit	het	album	van	Jenny',	1976).	Iets	

verderop	de	eerste	brief	('Rudolf	aan	Cateau',	januari	1877).	Eerst	neigde	ik	

ertoe	deze	romanonderdelen	als	fictie	te	lezen.	Maar	zo’n	aanduiding	

'januari	1877'	geeft	te	denken.	En	verder	lezend	ontdekte	ik	dat	de	brieven	

en	andere	uitgebreide	citaten	niet	uit	de	pen	van	Hella	Haasse	kwamen,	

maar	historische	documenten	moesten	zijn!	[…]	Al	lezend	werd	het	me	

duidelijk	wat	Hella	Haasse	met	haar	Heren	van	de	thee	beoogd	heeft:	de	

levens	te	herscheppen	van	mensen	die	echt	geleefd,	gezwoegd,	gehaat	en	

liefgehad,	gezucht,	gelachen	(niet	zo	veel	trouwens)	en	gehuild	hebben.	Ze	

wil	ons	een	wezenlijk	stukje	koloniale	geschiedenis	van	de	binnenkant	laten	

zien.”165	

	

	
163	Haasse,	Heren	van	de	thee,	297.	
164	August	Hans	den	Boef,	‘De	kool	en	de	geit	in	de	theeplantage.	Hella	S.	Haasse	in	Indië’,	Dietsche	Warande	en	
Belfort	137	(1992)	5,	617-623,	aldaar	623.		
165	Rijke	de	Wolf,	‘Brieven’,	Nederlands	Dagblad,	11-05-1993.	
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“Een	wezenlijk	stukje	koloniale	geschiedenis	van	de	binnenkant”,	contrasteert	niet	

alleen	met	de	postmoderne	intentie	die	Fens	aan	de	roman	toedicht,	hier	wordt	

ook	duidelijk	wat	Pattynama	bedoelt	met	de	uitspraak	dat	woorden	een	geheugen	

bezitten,	de	zogenaamde	rememories.166		De	beelden	die	Haasse	in	Heren	van	de	

thee	beschrijft	over	Indië	worden	door	de	lezers	van	de	roman	toegevoegd	aan	

beelden	die	al	rondcirculeren	over	Indië	en	zo	als	een	bijna	authentieke	

herinnering	ervaren.	Het	feit	dat	de	hoofdpersonen	ooit	“echt”	waren,	en	“echt	

geleefd	[…]	hebben”	maakt	dat	de	recensent	als	lezer	“een	wezenlijk	stukje	

koloniale	geschiedenis	van	de	binnenkant”	ervaart.		

Dat	een	lid	van	een	latere	generatie	uit	de	familie	zich	van	deze	werking	al	in	de	

jaren	50	van	de	20e	eeuw	bewust	was,	komt	naar	voren	uit	één	van	de	twee	

motto’s	die	Haasse	koos	voor	de	roman.	Deze	komt	uit	een	brief	van	de	dochter	

van	Rudolph	en	Jenny,	Bertha	Kerkhoven	aan	haar	broer	Karel:	

	

“Je	zegt:	die	brieven	zijn	geschiedkundig	niet	van	belang.	Misschien	niet.	

Maar	het	is	toch	ook	een	feit	dat	het	nageslacht	dikwijls	het	meeste	heeft	

aan	de	‘sidelights’,	die	een	veel	klaarder	beeld	geven	van	de	toen	heersende	

toestanden,	en	vooral	van	de	toen	gangbare	opvattingen,	dan	bij	voorbeeld	

een	serie	cijfers.	De	zaken	zijn	dood,	en	kunnen	niet	herrijzen,	maar	de	

personen	kunnen	voor	ons	weer	leven	als	we	vernemen	wat	ze	dachten	en	

voelden.”167	

5.3	Heren	van	de	thee,	de	egodocumenten	en	tempo	doeloe	

Zoals	al	kort	in	hoofdstuk	twee	werd	aangestipt,	zijn	ruim	1200	brieven	(tezamen	

ongeveer	5000	pagina’s)	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	in	het	archief	van	de	

Sitfa	opgenomen.	De	correspondentie	dateert	uit	de	periode	1866-1918	en	is	

voornamelijk	vanuit	Nederlands-Indië	geschreven.	Het	is	de	grootste	verzameling	

privécorrespondentie	van	één	persoon	in	het	archief	van	de	stichting.		

	
166	Pattynama,	‘…de	baai…de	binnenbaai…’,	7.	
167	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Bertha	Kerkhoven	aan	Karel	Kerkhoven,	15-07-
1959.		
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Vanaf	1866	tot	zijn	eigen	vertrek	naar	Indië	in	1871	onderhield	Rudolph	Eduard	

vanuit	Deventer	en	Delft	al	een	uitgebreide	correspondentie	met	zijn	ouders	op	

Java.	Zij	waren	eind	1866	naar	Indië	vertrokken,	met	de	vier	jongste	kinderen,	

Bertha,	Cateau,	August	en	Pauline.	Rudolph	en	zijn	jongere	broer	Julius	blijven	in	

Nederland	om	hun	studies	af	te	maken.		

In	de	brieven	tussen	1871	en	1879	staat	Rudolphs	leertijd	bij	oom	Eduard	Julius	

Kerkhoven	en	de	opbouw	van	Gamboeng	in	de	brieven	centraal.	In	1878	trouwde	

Rudolph	met	Jenny	Roosegaarde	Bisschop	en	in	1879	werd	hun	eerste	zoon	

geboren.	De	kinderen	en	de	opvoeding	spelen	vanaf	die	tijd	een	grote	rol	in	de	

correspondentie,	evenals	de	conflicten	die	ontstaan	in	de	familie	door	de	zakelijke	

banden	en	belangen.	Tot	zijn	overlijden	in	1918	bleef	Rudolf	schrijven,	aan	zijn	

ouders	tot	het	overlijden	van	zijn	moeder	in	1901,	aan	zoon	Eduard	Silvester	in	

Amsterdam	en	aan	andere	familieleden	en	zakenpartners.	

Het	verlangen	naar	het	voorbije	Nederlands-Indië	wordt	vooral	vormgegeven	in	de	

literatuur.	Tempo	doeloe	is	vooral	een	tekstuele	en	intertekstuele	constructie,	

waarin	de	begrippen	authenticiteit	(de	auteur	leefde	zelf	in	Nederlands-Indië)	en	

schoonheid	(onschuld	en	normaliseren	van	de	koloniale	hiërarchie)	een	grote	rol	

spelen.168	Haasse	schreef	in	1993:	“Ik	heb,	na	een	vorig	bezoek	aan	Java,	in	1976,	

mijzelf	iedere	vorm	van	tempo	doeloe	heimwee	verboden.”169		

In	het	navolgende	analyseer	ik	Heren	van	de	thee	op	de	aanwezigheid	van	tempo	

doeloe.	Daarvoor	vergelijk	ik	de	roman	met	de	egodocumenten.	Dat	doe	ik	aan	de	

hand	van	drie	construerende	noties	van	tempo	doeloe	zoals	deze	door	De	Mul	

gedefinieerd	zijn;	natuur,	authenticiteit	en	schoonheid.	Tegelijkertijd	kijk	ik	naar	

de	aanwezigheid	van	de	19e	eeuwse	tempo	doeloe	met	de	notie	van	de	nostalgie	

waarin	bruine	en	witte	mensen	in	verschillende	ruimtetijden	leven.			

5.3.1	De	tropische	natuur	

De	tropische	natuurervaring	is	een	belangrijk	thema	in	het	werk	van	Haasse.	Die	

ervaring	functioneert	als	een	locus	amoenus;	een	literaire	beschrijving	van	een	

geïdealiseerd	toevluchtsoord	in	de	natuur	met	een	connotatie	van	het	paradijs	en	

	
168	De	Mul,	‘Nostalgia	for	empire’,	aldaar	416.	
169	Haasse,	Een	handvol	achtergrond,	164.	
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draagt	in	die	zin	bij	aan	de	nostalgische	herinneringscultuur	tempo	doeloe.	Het	

heeft	bijgedragen	aan	de	troop	die	het	in	de	Indische	literatuur	is	geworden.170		

De	troop	is	een	stijlfiguur	met	als	kenmerk	betekenisverandering;	tropische	natuur	

wordt	hier	voorgesteld	als	paradijs	en,	bij	Haasse,	als	identiteit	(het	landschap	van	

de	ziel).	Van	Boven	stelt	dat	de	natuur	een	belangrijk	element	is	van	Heren	van	de	

thee.171	De	roman	start	ook	met	de	beschrijvingen	van	tropische	natuur:	

	

“Hier!,	zei	hij	hardop.	[…]	diepe	plooien	in	de	aardkorst,	een	draperie	van	

dicht	woest	groen	[…].	Maar	hij	had	vanaf	het	eerste	ogenblik	-	dat	

vergezicht!	die	groene	glans	over	myriaden	boomkronen	–	zijn	zinnen	op	

Gamboeng	gezet.”172	

	

In	hoeverre	is	de	natuurbeschrijving	als	landschap	van	de	ziel	terug	te	vinden	in	de	

egodocumenten?	De	eerste	indrukken	van	de	Javaanse	natuur	kreeg	Rudolph	

Eduard	van	zijn	oom	Eduard	Julius	toen	deze	in	1860	naar	Java	was	vertrokken.	

Eduard	Julius	was	niet	onder	de	indruk:	

	

“Hetgeen	ik	u	nu	vertel,	zal	u	vast	zeer	verwonderen,	namelijk,	dat	de	

natuur	mij	hier	erg	tegen	is	gevallen.	Misschien,	dat	ik	er	te	veel	

verwachting	van	had.	Hiermede	wil	ik	volstrekt	niet	zeggen,	dat	ik	het	lelijk	

vind,	maar	de	Preanger	Regentschappen	en	daaronder	Parakan	Salak,	het	

welke	men	mij	al	mede	als	het	mooiste	van	Java	had	afgeschilderd,	

beantwoordt	niet	aan	de	beschrijving.”173	

[…]“Hier	op	Java	heeft	men	over	het	algemeen	voor	zooveel	ik	opgemerkt	

heb,	lang	zooveel	zangvogels	en	bloemen	niet	als	in	Holland.	Vooral	vind	ik,	

dat	men	zeer	weinig	bloemen	heeft.	Bij	ons	ziet	men	in	Juny	en	July	en	

vooral	in	Mei,	de	velden,	boomen,	en	weilanden	bedekt	met	bloemen.	Hier	

ziet	men	in	het	gras	letterlijk	geen	enkele	bloem.”174	
	

	
170	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	76.	
171	Van	Boven,	‘Hella	S.	Haasse	–	Heren	van	de	thee’,	7.	
172	Haasse,	Heren	van	de	thee,	11.	
173	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	178-1390.	
174	Ibidem.		
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Hoewel	“men”	de	Preanger	dus	beschreef	als	het	“mooiste	van	Java”,	beschouwde	

Eduard	Julius	dat	als	een	gebrek	aan	ervaring	met	de	Gelderse	natuur.	Stadse	

mensen	in	Nederland	leefden	niet	buiten,	schreef	hij,	daarom	waren	ze	zo	onder	de	

indruk	van	de	Javaanse	natuur.	Zo	had	een	aangetrouwde	neef	nog	nooit	een	

nachtegaal	gehoord.175		

Op	3	juni	1868	schreef	Rudolph	aan	zijn	ouders:	“Hoe	heerlijk	dat	de	bloemen	zoo	

goed	voortwillen.	Vroeger	stelden	wij	ons	wel	eens	voor	dat	op	Java	wel	prachtig	

groen	--	maar	geen	bloemen	waren.”176	Rudolph	leek	zich	niet	bewust	te	zijn	dat	

dit	beeld	rechtstreeks	stamt	uit	bovengenoemde	brief	van	zijn	oom	Eduard	Julius.		

Toen	Rudolph	zelf	op	Java	aankwam,	schreef	hij	over	de	eerste	ontmoeting	met	zijn	

zussen	Bertha	en	Cateau,	niet	over	de	natuur	of	de	stad	Batavia:	

	

“Wat	wonen	ze	hier	aardig!	en	wat	is	dat	huishoudingje	allerkeurigst	

ingericht.	’t	Is	een	paleisje!	De	manier	van	leven	bevalt	mij	ook	uitstekend,	

en	maakt	een	heel	verschil	met	wat	ik	mij	had	voorgesteld[…].”177	

	

Deze	brief	is	de	laatste	uit	het	jaar	1871;	de	eerstvolgende	brief	dateert	van	8	

februari	1872	en	is	geschreven	vanaf	theeonderneming	Sinagar	van	zijn	oom	

Eduard	Julius.	In	deze	en	ook	volgende	brieven	schreef	hij	met	name	over	de	

mensen	die	hij	ontmoet	en	de	wijze	van	theeproductie.	“Maandag	maakten	neef	H.	

en	ik	een’	grooten	toer	door	de	tuinen,	waarbij	mij	overal	opviel,	in	welke	nadeelige	

toestanden	Tjisalak	geplaatst	is,	ten	opzichte	van	Ardja	Sari.	[…]	De	zaak	floreert	

nog	niet[…].”178	

In	plaats	van	natuurbeschrijvingen	is	het	de	theeproductie,	en	de	zakelijke	kant	

daarvan,	die	hem	interesseren	en	die	hij	beschrijft.	Er	is	geen	beschrijving	van	de	

natuur	in	te	vinden.	Wel	is	er	een	ongedateerde	brief	uit	1872	waarin	hij	schrijft	

over	planten	en	bloemen	in	de	tuin,	waarbij	hij	met	name	planten	noemt	die	hij	uit	

Nederland	kende:	de	fuchsia	en	azalea.179			

	
175	Ibidem.		
176	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	122-0279.	
177	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	124-0358.	
178	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	125-0364.	
179	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	125-0362.	
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In	1873	werd	Rudolph	vanwege	zijn	nauwgezetheid	gevraagd	om	de	

verwaarloosde	administratie	van	een	tabaksonderneming	in	Blitar	(Oost-Java)	bij	

te	werken.	In	een	brief	aan	zijn	ouders	beschreef	hij	een	landschap	dat	hij	daar	

aantrof;	de	‘laher’	of	zandzee.	Blijkbaar	was	dat	zo	afwijkend	dat	hij	daar,	in	

tegenstelling	tot	de	tropische	natuur,	wél	een	alinea	aan	weidde:	

	

“Het	is	eenen	vlakte	[…].	De	grond	is	vreeselijk	los	en	mul,	en	ziet	er	uit	als	

asch.	[…]	Zelden	heb	ik	zulk	een	woeste	streek	gezien.	Er	woont	geen	

sterveling,	en	het	zou	daar	een	uitnemend	terrein	voor	highwaymen180	

zijn.”181		

	

Haasse	laat	de	ervaring	van	de	natuur	tijdens	de	ontginning	van	Gamboeng	als	

motiverende	kracht	voor	Rudolph	werken:	“De	wijze	waarop	zijn	vader	[…]	

uitweidde	over	de	onvoorstelbare	verscheidenheid	en	welige	pracht	van	de	natuur	

had	in	hem	een	weerklank	gewekt	die	hem	zelf	verbaasde.”182		

De	brieven	zelf	geven	nagenoeg	geen	aanleiding	om	het	landschap	als	een	dergelijk	

motief	te	zien.	In	een	ongedateerde	brief	vanaf	Gamboeng,	die	echter	herleidbaar	is	

naar	december	1873,	schreef	Rudolph:	

	

“’t	Is	hier	een	heel	ander	terrein	dan	ArdjaSari.	Terwijl	daar	alles	open	en	

kaal	is,	hoogstens	met	eenige	malakka	boomen	begroeid,	is	het	hier	bosch	

en	boomen,	al	wat	men	ziet;	want	de	oude	koffietuinen	zijn	compleet	bosch	

geworden.	Ook	lig	ik	aan	alle	kanten	door	de	bergen	ingesloten.	Ik	zoek	nu	

naar	eenig	hoog	gelegen	punt	waar	men	eenig	uitzicht	heeft	om	aldaar	het	

toekomstige	woonhuis	te	zetten.	Zoo’n	punt	moet	echter	aan	zooveel	

vereischten	voldoen	dat	het	wel	moeilijk	te	vinden	zal	zijn.”183	

	

	
180	highwaymen	=	struikrovers	
181	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.126-415.	
182	Haasse,	Heren	van	de	thee,	20.	
183	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	deze	brief	is	niet	opgenomen	in	de	beschrijving	van	het	
archief,	maar	is	wel	getranscribeerd.		
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De	klimatologische	omstandigheden	op	Gamboeng	werden	door	Rudolph	

benoemd:	“Wat	is	het	toch	een	heerlijk	klimaat	hier	;	ik	ben	nu	van	half	drie	tot	

over	vijf	uitgeweest	en	dat	niet	op	geharkte	paden.	Doe	dat	nu	te	Batavia	eens!”184		

Er	zijn	twee	dingen	op	te	merken	over	de	tropische	natuur	in	relatie	tot	de	

bronnen.	Ten	eerste	is	deze	meer	gedifferentieerd	dan	de	term	suggereert,	de	koele	

temperaturen	in	de	Preanger	worden	niet	met	een	tropische	natuur	geassocieerd.	

De	lome,	seksualiserende	tropische	natuur,	een	troop	in	de	Indische	literatuur	van	

tempo	doeloe,	was	evident	minder	van	toepassing	op	de	hoogvlakte	van	de	

Preanger.	Waar	Batavia	als	een	“broeikast”	werd	ervaren,	als	plaats	waarvan	

Eduard	schrijft	dat	hij	daar	“al	snel	tussen	vier	planken	zou	raken”	vanwege	de	

klimatologische	omstandigheden,	waren	de	ondernemingen	gelegen	in	de	veel	

koelere	bergen.		

Ten	tweede	wordt	er	in	secundaire	beschrijvingen	over	Gamboeng	en	het	klimaat	

onderscheid	gemaakt	tussen	een	tropische	levensstijl	en	tropische	natuur.	Hoe	dat	

gebeurt,	wordt	duidelijk	uit	een	verslag	van	professor	botanische	studies	Carl	

Schröter	uit	Zürich.	Hij	maakte	een	studiereis	inzake	de	kinaproductie	en	bezocht	

daartoe	de	onderneming	Gamboeng.185	Schröter	schreef	dat	de	gemiddelde	

jaartemperatuur	tussen	de	18	en	20	graden	Celsius	lag,	en	dat	Rudolph	door	de	

jaren	heen	een	laagterecord	van	vier	graden	en	een	hoogterecord	van	27	graden	

had	gemeten.186		Op	Gamboeng	regende	het	vaak	en	veel.	Schröter	vervolgde	zijn	

beschrijving:	

	

	“Trotzdem	aber	ist	die	ganze	Lebensweise	echt	tropisch	eingerichtet:	das	

Haus	einstöckig,	auf	niedrigen	Pfählen,	so	dass	die	Luft	unter	dem	

Zimmerboden	durchstreicht,	alles	luftig	und	leicht	gebaat.	Die	Kleidung	

tropisch;	das	Bad,	respective	die	hier	allgemein	übliche	Begiessung,	wird	

jeden	Morgen	und	Abend	in	einem	frischen	Quellbach	genossen,	der	in	die	

Badestube	geleitet	ist.”187	

	

	
184	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.127-0420.	
185	Hoewel	Gamboeng	door	Haasse	als	theeonderneming	bekendheid	heeft	gekregen,	was	de	teelt	van	kina	er	
veel	winstgevender.	
186	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	151-1021.	
187	Ibidem.	
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Het	is	óndanks	deze	klimatologische	omstandigheden	dat	men	er	een	tropische	

levensstijl	hanteert,	stelt	Schröter.	Die	tropische	levensstijl	was	een	uitvloeisel	van	

de	tropische	natuur	met	zijn	hitte;	maar	ook	in	de	koelere	streken	van	de	Preanger	

was	het	een	algemene	wijze	van	bestaan,	aldus	Schröter.	Het	was	een	levensstijl	die	

Europeanen	en	Indo-Europeanen	hadden	aangenomen;	daarmee	wordt	de	

tropische	natuurervaring	al	minder	universeel	dan	Haasse	stelt.		

Maar	ook	Europeanen	waren	meer	gedifferentieerd	over	deze	ervaringen	dan	

Haasse	aannam,	zo	blijkt	uit	de	bronnen	van	het	archief.	De	lyriek	van	de	tropische	

natuur	die	Haasse	in	het	eerste	hoofdstuk	heeft	beschreven,	is	niet	herleidbaar	tot	

de	bronnen.	Ze	zijn	dus	uit	een	andere	bron	afkomstig;	hoogstwaarschijnlijk	zijn	

het	herinneringen	van	Haasse	zelf	die	zij	in	het	verhaal	van	Rudolph	Kerkhoven	

heeft	verweven.		

5.3.2	Authenticiteit	

De	Mul	stelt	dat	het	begrip	authenticiteit	een	grote	rol	speelt	in	de	tekstuele	

constructie	van	tempo	doeloe.	Het	is	interessant	om	terug	te	kijken	naar	de	

aanvang	van	wat	uiteindelijk	de	roman	Heren	van	de	thee	zou	worden.	

Medeoprichter	van	de	Sitfa	Norbert	van	den	Berg	was	werkzaam	als	uitgever.	Via	

zijn	contacten	werden	aan	Haasse	kopieën	van	een	aantal	brieven	van	Rudolph	

Eduard	Kerkhoven	ter	beschikking	gesteld.	In	1985	volgde	een	ontmoeting,	

waarbij	een	vertegenwoordiger	van	uitgeverij	Sijthoff,	de	twee	oprichters	van	de	

Sitfa	Norbert	van	den	Berg	en	Karel	van	der	Hucht	en	Hella	Haasse	aanwezig	

waren.	Haasse	benoemde	in	dat	gesprek	dat	zij	altijd	al	een	Indische	roman	had	

willen	schrijven	en	voegde	daaraan	toe:	“Dan	weet	ik	dat	ik	ergens	voor	heb	

geleefd.”188	Deze	uitspraak	duid	ik	als	een	antwoord	van	Haasse	op	de	polemiek	

rond	de	Indische	identiteit	van	haar	schrijverschap.	Haar	ervaring	in	Indië	speelde	

een	dermate	belangrijke	rol	in	haar	leven	dat	zij	het	schrijven	van	een	Indische	

roman	als	zingevend	benoemt.	Maar	juist	deze	Indische	authenticiteit	werd	betwist	

in	het	schrijverschap	van	Haasse.	De	roman	Heren	van	de	thee	kan	als	verweer	

daartegen	worden	gelezen.		

	
188	Interview	met	dr.	K.A.	Van	der	Hucht,	27	mei	2021.		
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Authenticiteit	werd	door	Haasse	in	de	roman	verdubbeld;	zelf	in	Indië	geboren	

schreef	zij	in	Heren	van	de	thee	over	een	personage	wiens	leven	zich	heeft	

afgespeeld	in	Indië.	Het	levensverhaal	reconstrueerde	zij	op	basis	van	

egodocumenten,	hoewel	het	een	roman	was	werd	het	als	een	waargebeurd	verhaal	

gepresenteerd.		Het	zal	geen	toeval	zijn	dat	Haasse	de	roman	liet	eindigen	één	dag	

voor	haar	geboorte	in	1918.	Rudolph	stierf,	Haasse	werd	geboren.	In	geen	van	haar	

eerdere	historische	romans	neemt	ze	als	auteur	zo	weinig	afstand	in	tijd	en	ruimte.	

Van	Boven	stelt	dat	Haasse	hiermee	aangaf	dat	de	geschiedenis	van	Rudolph	raakt	

aan	haar	eigen	geschiedenis	in	Indië.189	Met	hem	als	personage	in	haar	Indische	

roman	heeft	zij	haar	Indische	identiteit	als	auteur	versterkt.		

5.3.3	De	schoonheid	

	Schoonheid	als	één	van	de	constitutieve	kenmerken	van	tempo	doeloe	benadrukt	

de	onschuld	van	het	kolonialisme	en	normaliseert	op	deze	wijze	de	hiërarchische	

verhoudingen	waarmee	dit	gepaard	gaat,	stelt	De	Mul.190		

Haasse	heeft	met	de	levensbeschrijving	van	Rudolph	Kerkhoven	ingezet	op	deze	

schoonheid.	De	meeste	recensenten	gaan	mee	in	deze	constructie;	Van	Boven	stelt	

dat	de	recensies	over	het	algemeen	lovend	zijn	over	het	beeld	dat	Haasse	gaf	van	

het	koloniale	leven	en	denken.191	Er	was	weinig	kritiek	was	op	het	nostalgische	

beeld	van	het	koloniale	leven	in	de	roman,	stelt	Snelders.192	De	discussie	over	

Heren	van	de	thee	spitste	zich	volgens	Van	Boven	toe	op	het	documentaire	karakter	

van	de	roman,	die	enerzijds	als	onevenwichtig	werd	gezien,	maar	anderzijds	juist	

als	vernieuwend.193		

Hoe	beschrijft	Haasse	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	in	Heren	van	de	thee?	Benadrukt	

zij	de	onschuld	van	Rudolph	Eduard	en	hoe	doet	zij	dat	dan?	Wat	laat	zij	weg?	

Ik	kijk	daarvoor	naar	een	aantal	passages	in	de	roman	en	vergelijk	die	met	de	

desbetreffende	brieven	en	vice	versa.	Dat	doe	ik	aan	de	hand	van	twee	thema’s;	

Haasses	verzwijgen	en	afzwakken	van	geweld	en	van	uitspraken	over	Indo-

Europeanen	en	Soendanezen.		

	
189	Van	Boven,	‘Hella	S.	Haasse	–	Heren	van	de	thee’,	8-9.	
190	De	Mul,	'Nostalgia	for	empire',	aldaar	423.	
191	Van	Boven,	‘Hella	S.	Haasse	–	Heren	van	de	thee’,	14.	
192	Snelders,	Hoe	Nederland	Indië	leest,	113.	
193	Van	Boven,	‘Hella	S.	Haasse	–	Heren	van	de	thee’,	14.	
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5.3.3.1	Gezag	en	geweld	

In	de	roman	beschrijft	Haasse	een	scene	waarbij	Rudolph	en	Eduard	Julius	tijdens	

de	maaltijd	omringd	worden	door	honden.	De	scene	verbeeldt	dat	Eduard	Julius	

een	vorm	van	gezag	uitstraalt	dat	door	de	honden	wordt	gevoeld	en	opgevolgd.	

“Eduard	riep	hen	om	de	beurt	bij	de	naam,	en	gooide	dan	de	versnapering	naar	de	

aangeroepene.	Rudolf	bewonderde	hun	gedisciplineerde	gedrag.”194	Van	geweld	is	

geen	sprake;	het	gezag	wordt	door	iets	anders	afgedwongen	dat	echter	

onbenoemd	blijft.	De	scene	is	gebaseerd	op	een	brief	van	Rudolph	aan	zijn	ouders:	

	

“[…]	ik	heb	hier	op	’t	oogenblik	maar	eventjes	twaalf	honden	en	hondjes,	en	

ik	verwacht	nog	meer	muisjes.	Ik	spring	er	heel	anders	mee	om	dan	er	op	

Ardja	Sari	met	ons	dierbare	viertal	wordt	omgesprongen,	en	ik	heb	altijd	

een	groote	zweep	bij	mij,	ook	aan	tafel,	bij	welke	gelegenheid	ze	dan	

allemaal	in	een	wijden	kring	om	mij	heen	zitten,	en	mij	de	brokken	uit	den	

mond	kijken.	Hoe	ik	mij	ook	draai	–	ik	kijk	altijd	in	zoo’n	paar	van	verlangen	

brandende	oogen,	en,	als	ik	de	hand	opbeur	om	hun	een	beentje	toe	te	

gooien,	dan	gaat	er	als	het	waren	een	elektrieke	schok	door	de	heele	rij,	en	

vliegen	ze	allemaal	overeind	om	er	het	eerst	bij	te	zijn.	Wagen	zij	zich,	in	de	

exitatie	van	het	oogenblik,	binnen	den	cirkel	die	ik	met	de	zweep	bereiken	

kan	dan	haal	ik	er	ongenadig	over	[…]”195	

	

Haasse	laat	in	de	roman	de	ongenadige	zweep	én	Rudolph	als	afdwinger	van	het	

gezag	achterwege;	de	“gepaste	afstand”	die	de	honden	houden	tot	de	eettafel	

wordt	gevormd	door	een	cirkel	die	als	vanzelfsprekend	“als	verboden	terrein	

gold.”196	In	plaats	van	Rudolph	plaatst	Haasse	zijn	oom	Eduard	Julius	als	

gezagsdrager	in	dit	beeld.	Zo	komt	Rudolph	in	beeld	als	een	patriarchale	maar	

zachtaardige	man.	Het	gebruik	van	de	zweep	bij	de	opvoeding	van	de	honden	werd	

ook	beschreven	door	Emile	Kerkhoven,	de	derde	zoon	van	Rudolph	en	Jenny,	in	de	

	
194	Haasse,	Heren	van	de	thee,	83.	
195	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	125-0377.	
196	Haasse,	Heren	van	de	thee,	82-83.	
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Memoires	van	Vlerk.	In	dit	document	gaf	Emile	een	inkijk	in	het	leven	op	Gamboeng	

door	de	ogen	van	één	van	de	honden.197		

De	onschuld	in	tempo	doeloe	gebeurt	door	wat	Stoler	koloniale	afasie	noemt;	het	

verzwijgen	en	weglaten	van	het	geweld	waarmee	het	koloniale	systeem	gepaard	

ging.198	Eduard	Julius	kreeg	van	Haasse	in	de	roman	een	vanzelfsprekende	vorm	

van	gezag,	waarbij	geweld	niet	voorkomt.	Toch	heeft	zij	ook	de	passage	gelezen	

waarin	Eduard	Julius	in	1862	aan	de	familie	in	Nederland	schrijft:	

	

“De	Billitonsche	zaak	moet	bijzonder	goed	gaan,	en	is	Oom	van	der	Hucht	

zeer	tevreden	over	den	gang	der	zaken	aldaar,	waardoor	hij	zeer	veel	

satisfactie	van	zijne	bemoeyingen	heeft.	Tegen	Mei	worden	de	zeeroovers	

weder	verwacht,	Oom	heeft	gevraagd	of	ik	dan	mee	wil	gaan,	daar	er	dan	

getracht	zal	worden	ze	voor	goed	te	extermineren.	Ik	heb	er	zeer	veel	lust	in	

en	vind	het	wel	eens	aardig	zoo'n	menschenjagt	bij	te	wonen.	't	Is	weer	eens	

eene	variatie	op	het	schieten	van	konijnen	of	watersnippen.	Ze	zijn	

allerbeestachtigst	wreed	en	zou	ik	er	geen	wroeging	over	hebben	er	een	

stuk	of	wat	met	de	buks	over	den	kop	te	schieten.”199	

	

Hier	is	sprake	van	wat	Boym	stelt;	vooruitgang	werd	niet	alleen	in	tijd	voorgesteld,	

maar	ook	in	ruimte.200	Daarbij	werden	andere	culturen	(lees:	niet-Westerse)	

gezien	in	het	perspectief	van	de	vooruitgang.	Lokale	culturen	werden	

beschouwden	als	barbaars	of	achterlijk,	achterlopend	in	‘de’	tijd.201	Geweld	werd	

niet	geschuwd	om	die	lokale	culturen	als	het	ware	“bij	de	tijd”	te	dwingen,	

desnoods	door	ze	te	extermineren.		

De	“Billitonsche	zaak”	betrof	de	winning	van	tin	op	het	Indonesische	eiland	

Billiton.	De	vooruitgang	spreekt	in	“de	zaken	gaan	goed,	met	de	bemoeienissen	van	

oom	Willem.”	Deze	vooruitgang	die	werd	echter	gehinderd	door	de	lokale	cultuur	

die	het	barbaarse	onbeschaafde	of	achterlijke	‘verleden’	vertegenwoordigde;	in	dit	

geval	waren	dat	de	zeerovers	die	jaarlijkse	rooftochten	in	het	gebied	ondernamen.	
	

197	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	159-1160.	
198	Stoler	e.a.,	'Castings	for	the	colonial’,	aldaar	4.	
199	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr	109-0185.	
200	Boym,	The	future	of	nostalgia,	26-27.	(E-book;	afwijkende	paginanummering	ten	opzichte	van	het	gedrukte	
boek.)	
201	Ibidem.		
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Deze	zeerovers,	“allerbeestachtigst	wreed”,	werden	gezien	als	barbaars,	als	een	

plaag	die	‘geëxtermineerd’,	uitgeroeid,	moest	worden.	Eduard	Julius	had	blijkbaar	

veel	zin	om	ze	“voor	den	kop	te	schieten”	en	beschouwde	het	als	een	variatie	op	de	

jacht	op	konijnen	en	watersnippen.	Deze	passage	is	door	zowel	Haasse	als	

Nieuwenhuys	niet	opgenomen	in	hun	mediaties.	Beiden	hebben	de	tekst	onder	

ogen	gehad	maar	hebben	erover	gezwegen.			

Een	ander	voorbeeld	is	de	gevoeligheid	van	Rudolf	die	Haasse	benadrukt;	hij	wil	de	

mensen	om	hem	heen	niet	kwetsen.	Een	voorbeeld	uit	Heren	van	de	thee:	“Hij	

onthield	zich	van	sterke	drank,	zoals	hij	ook	geen	varkensvlees	wilde	eten,	om	de	

gevoelens	van	de	Gamboengers	niet	te	kwetsen.”202	

Maar	ook	uit	deze	desbetreffende	brief	komt	een	ander	beeld	naar	voren:		

	

“Apropos	;	Schrik	niet	–	ik	ga	mij	óók	voornemen	om	geen	varkensvleesch	

meer	te	eten.	–	Ik	geloof	dat	het	verkeerd	is	om	het	vooroordeel	der	

inlanders	op	dit	punt	te	trotseren.	Ze	hebben	er	zoo’n	afschuw	van,	dat	

sommige	koks	de	gewoonte	hebben,	om	in	elken	schotel	varkensvleesch	

dien	zij	gereedmaken,	te	spuwen!	Op	Parakan	S.	hebben	ze	dit	ontdekt,	

doordat	een	jongen	weggegaan	was,	en	de	anderen	het	daarna	verklapten.	

Ik	heb	daarna	nog	geen	stuk	varkensvleesch	weer	kunnen	eten	!”203	

	

De	afschuw	van	het	spuwsel	op	zijn	voedsel	was	het	motief	van	Rudolph	om	geen	

varkensvlees	meer	te	willen	eten.	Hij	besefte	door	het	spuwen	hoe	gevoelig	het	

eten	van	varkensvlees	lag	bij	het	islamitische	Soendanese	personeel.		

	

5.3.3.2	Indo-Europeanen	in	de	brieven	van	Rudolph	

Indo-Europeanen	namen	bij	Rudolph	een	andere	positie	in	dan	de	Soendanezen;	

het	interraciale	wees	hij	voortdurend	af.	Zo	schreef	hij	eind	1873	aan	zijn	zussen	

Bertha	en	Cateau:	

	

	
202	Haasse,	Heren	van	de	thee,	119.	
203	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	125-0369.	
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“Mijn	naaste	buren	zijn	de	kina	opzichter	Buys	en	zijn	vrouw.	Dat	zijn	

allervreeselijkste	menschen.	Men	struikelt	daar	in	huis	over	de	apen	die	de	

bijzondere	liefhebberij	van	mevrouw	(!)	zijn.	Mijnheer,	een	geweldige	sinjo,	

houdt	er	een	aantal	honden	op	na,	zodat	het	veel	van	een	honden	en	

apenspel	heeft,	behalve	dat	het	niet	zoo	amusant	is	[…]”204		

	

Haasse	heeft	in	Heren	van	de	thee	een	scene	opgenomen	waarin	een	Indo-Europese	

buurman,	Van	der	Honk,	Rudolph	voorstelt	aan	zijn	dochter.	Haasse	beschrijft	in	

de	roman	hoe	Rudolph	mijmert	over	dit	“knap	meisje,	slank	en	elegant	[…]	hij	kon	

zijn	ogen	niet	afhouden	van	dat	matbruine	gezichtje	met	[…]	‘Europees-blozende	

wangen’[…].”205	Op	de	nachtelijke	terugweg	naar	Gamboeng	peinst	hij	over	de	

mogelijkheid	om	verliefd	te	worden	op	haar	en	een	huwelijk	aan	te	gaan,	maar	de	

complicaties	die	dat	met	zich	meebrengt	schrikken	hem	af.		

Deze	scene	is	geschreven	aan	de	hand	van	een	brief	van	7	juli	1875	van	Rudolph	

aan	zijn	ouders.	Hij	schreef	daarin	over	de	problemen	die	hij	ondervond	bij	zijn	

plan	om	een	nieuwe	weg	aan	te	leggen.	Tot	dusver	slaagde	hij	er	niet	in	om	de	

benodigde	medewerking	daarvoor	te	krijgen.	Hij	ondernam	een	poging	om	zijn	

buurman	Van	der	Honk	voor	de	weg	te	interesseren.	Hij	schreef	daarover:	

	

“[…]	reed	naar	Lioeng	Goenoeng	om	mijne	beloofde	visite	te	maken.	Een	

echte	sinjo	troep	is	het	daar	!	Maar	ik	houd	Mr.	v.	Honk	voor	een	erg	slimme	

sinjo	!	[…]	Ik	zal	nu	dien	mr.	van	Honk	zóó	lekker	maken,	dat	hij	erg	vóór	dat	

plan	wordt	[…]	Ik	weet	heel	goed	hoe	ik	mr.	v.H.	het	beste	zou	inpakken	;	ik	

werd	met	veel	ostentatie	gepresenteerd	aan	zijn	oudste	dochter,	een	

knappe	nonna,	met	een	echt	Europeesche	blozende	kleur,	[…].	Daarop	werd	

hij	[Van	der	Honk-AWvA]	vertrouwelijk,	vroeg	naar	mijn	leeftijd,	

gezondheid	enz.	enz.	en	vertelde	dat	zijn	dochter	de	andere	kinderen	les	gaf.	

	
204	Deze	brief	is	ongedateerd	(vermoedelijk	december,	Sinterklaas	was	net	geweest,	schreef	Rudolph),	maar	
heeft	wel	een	plaatsaanduiding:	Gamboeng.	De	brief	is	niet	in	de	inventaris	van	het	Nationaal	Archief	
opgenomen.	Hij	is	op	latere	datum	door	Marga	Kerkhoven	getranscribeerd.	De	datering	is	te	achterhalen,	
omdat	hij	geadresseerd	is	aan	beide	zusjes.	Eén	van	hen,	Bertha,	stierf	in	november	1874.		
205	Haasse,	Heren	van	de	thee,	129-130.	
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[…]	’t	Is	belachelijk,	nietwaar	?	[…]	Ik	zal	maar	heel	zuinig	met	mijn	visites	

zijn	(als	tenminste	de	weg	maar	in	orde	is	!)”206	

	

“Een	echte	sinjo	troep	is	het	daar!”,	maar	vooral	“’t	Is	belachelijk,	nietwaar?”	

sluiten	aan	bij	het	concept	van	de	19e	eeuw	de	koloniale	nostalgie.	Indo-

Europeanen	waren	degenen	die	de	grenzen	tussen	de	witte	Europeanen	en	de	

bruine	Indonesiërs	niet	hadden	gerespecteerd,	dat	valt	af	te	leiden	uit	de	

bovenstaande	passage.	In	Rudolphs	ogen	vertegenwoordigden	zij	‘troep’	en	het	

was	‘belachelijk’	om	te	veronderstellen	dat	hij	met	een	Indo-Europese	zou	

trouwen.	Haasse	heeft	consequent	dit	soort	negatieve	uitlatingen	ten	aanzien	van	

Indo-Europeanen	uit	de	brieven	van	Rudolph	Kerkhoven	weggelaten.		

Steeds	weer	verwijzen	deze	brieven	naar	Bijls	concept	van	koloniale	nostalgie:	op	

27	maart	1892	schreef	Rudolph	aan	zijn	ouders	over	een	Indo-Europeaan	die	als	

medewerker	kwam	solliciteren:		

	

“Ik	denk	dat	de	vader	al	lang	verlegen	met	hem	is	en	niets	liever	wil	dan	

hem	op	eene	plantage	“loozen”.	De	jongen	was	buitendien	erg	donker,	en	

zijne	moeder	eene	West-Indische	zoodat	zijn	bloed	wel	niet	“van	vreemde	

smetten	vrij	zal	zijn.”207	

	

De	schaamte	die	hij	de	Europese	vaders	toedichtte,	sluit	aan	bij	het	concept	van	de	

19e	eeuwse	nostalgie.	Het	zijn	steeds	de	Europese	vaders	die	Rudolph	noemde.	De	

moeder	speelt	in	bovenstaand	voorbeeld	enkel	een	rol	als	veroorzaker	van	de	

donkere	huid	van	‘de	jongen’.	Rudolph	ging	er	dus	vanuit	dat	zij	zich	schaamden	

voor	hun	Indo-Europese	kinderen.	Ook	in	de	passage	over	de	“zwarte	zoontjes”	

van	Hooijer,	genoemd	in	hoofdstuk	drie,	schreef	Rudolph	over	deze	schaamte.		

Het	laatste	voorbeeld	dat	ik	aanhaal,	sluit	aan	bij	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	

van	Roger	Knight,	eerder	genoemd	in	hoofdstuk	drie.	Uit	zijn	onderzoek	naar	de	

acculturatie	van	suikerbaronnen	op	Java	in	de	19e	eeuw	blijkt	dat	de	Europese	

burgerlijke	moraal	en	zeden	leidend	waren,	vooral	ten	behoeve	van	de	

	
206	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr	128-0454.	
207	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr	138-0697.	
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instandhouding	van	het	familiekapitaal.208	Dit	is	terug	te	vinden	in	een	brief	van	

Rudolph	aan	zijn	moeder	in	Nederland.		Hij	schreef	over	de	Indo-Europese	Truitje	

Leinweber,	een	dochtertje	van	een	bevriende	collega	van	Julius	Kerkhoven,	de	

jongere	broer	van	Rudolph.	Deze	collega	was	onverwachts	overleden	en	Julius	had	

zich	het	lot	van	het	meisje	aangetrokken.	Rudolph	schreef	in	een	brief	aan	zijn	

moeder	in	Nederland	dat	een	andere	familie	“haar	wel	een	lief	kind	[vond],	maar	

……	te	donker	om	te	adopteren.”209	Hij	vervolgt	de	brief	met	zijn	zorgen	over	het	

feit	dat	Julius	haar	in	zijn	testament	wil	opnemen.	“Stel	u	voor	dat	Truitje,	of	

iemand	anders	van	die	familie,	rechten	kreeg	op	Julius	aandeel	in	Ardja	Sari	!	Dit	

zou	ons	ondragelijk	worden	!”210	

Haasse	heeft	al	deze	uitspraken	van	Rudolph	over	Indo-Europeanen	weggelaten.	

De	woorden	Indo,	Indo-Europeaan	of	Sinjo	komen	niet	voor.	In	een	kleine	

samenvatting	van	één	alinea	op	pagina	250	laat	ze	Julius,	de	broer	van	Rudolph,	

aan	het	woord	over	de	vooroordelen	die	Rudolph	en	Jenny	hebben:	

	

“Jullie	durven	inlanders,	al	is	het	dan	ook	schertsend	bedoeld,	“apen”	te	

noemen.	Het	staat	voor	jullie	vast,	dat	mensen	van	gemengd	bloed	

minderwaardig	zijn.	Heb	ik	Jenny	niet	eens	“Goddank!”	horen	zeggen,	

omdat	het	kindje	van	de	baboe,	die	op	Ruutje	moest	passen,	al	gauw	na	de	

geboorte	gestorven	was	[…]”211	

	

5.3.2.3	Soendanezen	in	de	brieven	van	Jenny	

De	bovenstaande	beschrijvingen	van	Inlanders	als	apen	en	het	“Goddank”	dat	het	

kindje	van	de	baboe	gestorven	was,	haalde	Haasse	uit	een	brief	van	Jenny.	Maar	

ook	dit	heeft	ze	verzacht;	ze	laat	Jenny	“Goddank”	zeggen	als	het	kindje	van	de	

baboe	vrijwel	meteen	na	de	geboorte	sterft.	Maar	in	de	betreffende	brief	staat	het	

anders:	

	

	
208	Roger	Knight,	'A	case	of	mistaken	identity’,	aldaar	388.		
209	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr	138-0709.					
210	Ibidem.	
211	Haasse,	Heren	van	de	thee,	250.	
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“Ruutje’s	oude	meid	is	gisteren	avond	bevallen	en	heeft,	helaas,	een	flink	

gezond	kind.	Ik	had	de	stille	hoop	dat	het	dood	zou	zijn,	dat	was	voor	ons	

allen	het	beste	geweest.”[…]	Baasje	leed	zóó	onder	de	warmte	en	was	zóó	

verhit	en	verkouden,	dat	er	niets	met	hem	aan	te	vangen	was.	Zijn	“aap”	

werd	dadelijk	ziek	en	Kati	had	gedurig	de	koorts	zoodat	ik	bijna	geheel	zelf	

voor	hem	zorgde	en	u	niet	behoef	te	zeggen	hoe	die	zware	jongen	mij	

aftobde.”212	

	

In	een	brief	van	1889	laat	Jenny	zich	ook	uit	over	de	Soendanezen;	de	aanleiding	is	

een	employee	die	“zijn	ogen	niet	van	de	vrouwen	kan	afhouden”:			

	

“Zijn	werk,	alles,	alles,	vergat	hij	(en	dat	ten	aanzien	van	het	volk)	om	de	

eene	of	andere	vuile	plukster,	die	hem	bekoorde,	na	te	kijken.	Bij	de	

kinaoogst	zat	hij	te	staren	naar	het	vuile	hoopje	vodden	dat	zat	te	schillen	

[…]”.213	

	

De	vuilheid	van	de	vrouwen,	en	de	toevoeging	“hoopje	vodden”	wijzen	allemaal	op	

de	vermeende	barbaarsheid	en	onbeschaafdheid	van	hen	die	in	een	andere	tijd,	die	

van	het	verleden,	leefden.		

In	de	besproken	passages	uit	brieven	van	Rudolph	en	Jenny	is	de	19e	eeuwse	

koloniale	nostalgie	terug	te	vinden.	Zij	waren	de	participanten	aan	de	vooruitgang	

en	uit	hun	brieven	komt	het	verlangen	naar	voren	dat	de	grenzen	tussen	de	

Soendanezen	en	de	Europeanen	gerespecteerd	zouden	moeten	worden.		

Haasse	heeft	dit	19e	eeuwse	koloniale	beeld	van	nostalgie	in	de	brieven	weggelaten	

uit	de	roman.	Dat	is	op	te	vatten	als	kenmerk	van	de	naoorlogse	tempo	doeloe.	

Literatuurwetenschapper	Maaike	Meijer	stelt	in	haar	kritiek	op	Heren	van	de	thee:		

	

“[…]Haasse	had	ervoor	kunnen	kiezen	haar	bronnen	anders	te	manipuleren.	

Zij	had	middels	tal	van	literaire	kunstgrepen	een	postkoloniale	visie	op	deze	

geschiedenis	kunnen	inbouwen.	Wanneer	zij,	zoals	zij	in	een	

radiouitzending	vertelde,	de	vrijheid	nam	zelf	het	dagboek	van	Jenny	te	
	

212	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	125-0369.	
213	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	136-0632.	
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schrijven,	waarom	zou	zij	dan	niet	de	vrijheid	hebben	kunnen	nemen	een	

politiek-bewust	familielid	in	het	heden	aan	het	woord	te	laten	of	een	van	

Eduards	half-Chinese	kinderen	of	kleinkinderen,	of	zijn	Chinese	vrouwen,	of	

baboe	Engko,	of	een	ongemakkelijke	erfgenaam	van	het	in	Indië	verdiende	

vermogen?”214	

	

Ook	twee	andere	kenmerken	van	deze	vorm	van	herinneringscultuur	zoals	

gedefinieerd	door	De	Mul,	de	tropische	natuur	en	de	Indische	authenticiteit	van	de	

auteur,	zijn	constitutief	voor	de	roman	én	de	receptie	daarvan.	Daarmee	is	Heren	

van	de	thee,	ondanks	Haasses	afwijzing	ervan,	te	duiden	als	tempo	doeloe	

literatuur.			

5.4	Heren	van	de	thee	op	toneel	

In	2008	kreeg	regisseur	Ger	Thijs	toestemming	van	Haasse	om	de	roman	Heren	

van	de	thee	te	bewerken	tot	toneelstuk.	Het	zou	de	afsluiting	worden	van	een	

project	dat	vijf	(merendeels)	romans	over	de	koloniale	geschiedenis	van	

Nederlands-Indië	behelsde.	Deze	werken,	Max	Havelaar,	Oude	mensen	en	dingen	

die	voorbijgaan,	De	stille	kracht,	De	Batavia	en	Heren	van	de	thee	zijn	als	adaptaties	

bewerkt	voor	theater	en	opgevoerd,	in	de	jaren	2006-2009.	Allen	werden	ook	

opgenomen	voor	televisie	en	uitgezonden.	Ook	de	Sitfa	werd	ingelicht	over	de	

plannen	waarbij	de	vraag	aan	Haasse	om	toestemming	was	toegevoegd.	Deze	brief	

bevindt	zich	in	het	archief	van	de	Sitfa	en	geeft	meer	informatie	over	de	

beweegredenen	van	de	producent,	Theaterbureau	Hummelinck	Stuurman,	en	

regisseur	Thijs	voor	dit	project.215	Deze	beweegredenen	waren	fascinatie	voor	

Nederlands-Indië	en	de	relatie	tussen	kolonisator	en	gekoloniseerde	in	de	vorm	

van	twee	culturen	die	elkaar	treffen	én	de	verrijking	van	de	Nederlandse	literatuur	

die	dat	met	zich	meebracht.		

Thijs	noemde	in	de	brief	dat	hij	een	zesde	stuk	zou	willen	doen;	een	bewerking	van	

twee	delen	van	de	Buru-tetralogie	van	Pramoedya	Ananta	Toer.216	Dat	zou	de	

	
214	Maaike	Meijer,	In	tekst	gevat.	Inleiding	tot	een	kritiek	van	representatie	(Amsterdam	1996),	147.	
215	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Ger	Thijs	aan	Karel	van	der	Hucht,	17-09-2008.	
216	Ibidem.	
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geschiedenis	laten	zien	van	de	andere	kant.	Dit	stuk	is	er	echter	niet	gekomen.	Ook	

hier	wordt	compartimentalisering	zichtbaar;	de	Indonesische	stem	wordt	niet	

vertolkt	in	het	vijfluik.	Daarnaast	ligt	ook	in	het	toneelstuk	de	nadruk	op	het	

levensverhaal	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven,	waarbij	de	koloniale	verhoudingen	

niet	worden	geproblematiseerd.	Er	zijn	twee	scenes	waarin	de	ethicus	avant	la	

lettre	Karel	Frederik	Holle	Rudolf	kapittelt	over	zijn	houding	naar	de	Soendanezen:	

“Goed.	De	Preanger	zal	je	werkterrein	zijn…Zuig	het	niet	alleen	leeg,	kom	niet	

alleen	naar	Indië	om	rijk	te	worden.	[…]	Je	bent	rechtvaardig,	je	volk	is	goed	

gehuisvest,	maar	wat	doe	je	nog	meer	voor	die	mensen?	[…]	We	kunnen	maar	één	

ding	doen:	rechtvaardig	zijn	voor	onze	mensen,	probeer	hun	cultuur	te	

doorgronden.	Luister	naar	hun	muziek,	bekijk	hun	schaduwspelen,	we	moeten	ze	

verlichten,	scholen	bouwen,	ziekenhuizen…[…]”217	Als	Rudolf	antwoord	dat	hij	dat	

zal	doen	zodra	zijn	zaak	floreert,	zegt	Holle:	“Jullie	zijn	van	een	ander	slag	dan	wij,	

wij	waren	idealisten,	je	vader	en	ik.	Jullie	zijn	ondernemers,	van	harder	hout,	op	

eigen	voordeel	uit.”218	De	bevraging	van	de	koloniale	verhoudingen	blijft	bij	deze	

scenes.	

De	adaptatie	naar	toneelstuk	volgde	de	roman.	Dat	was	wat	regisseur	Thijs	wilde,	

ondanks	dat	Haasse	hem	voorstelde	zelf	een	selectie	uit	de	brieven	te	maken	in	

plaats	van	de	roman	te	volgen.219	Thijs	wilde,	zo	schreef	hij	aan	Haasse,	hetzelfde	

tonen	wat	het	boek	vertelt,	“dat	mooie	verhaal	van	de	Kerkhovens,	dat	ook	nog	

waar	gebeurd	is,	het	was	een	schok	toen	ik	de	foto’s	in	het	brievenboek	bekeek.”220	

Deze	uitspraak	impliceert	dat	Thijs	niet	reflecteerde	op	de	vraag	hoe	feit	en	fictie	

zich	hadden	vermengd	in	de	roman;	het	fictieve	karakter	werd	door	hem	niet	

benoemd.	Het	door	hem	genoemde	brievenboek	is	Brieven	van	de	thee	van	

Noordervliet,	dat	had	hij	gelezen	en	bevestigde	zijn	beeld	van	het	‘waargebeurde	

verhaal’.221	Dat	is	te	verklaren	uit	het	feit	dat	Noordervliet	óók	de	roman	had	

gevolgd	in	de	selectie	van	de	brieven.		

Ook	hier	is	de	dubbele	laag	van	authenticiteit	zichtbaar:	Haasse	als	auteur	die	in	

Indië	heeft	geleefd,	en	het	“verhaal	van	de	Kerkhovens,	dat	ook	nog	waar	gebeurd	

	
217	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	tekst	theaterstuk,	14.	
218	Ibidem,	42-43.	
219	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Ger	Thijs	aan	Karel	van	der	Hucht,	17-09-2008.	
220	Ibidem.	
221	Noordervliet,	Brieven	van	de	thee.		



	72	
	

is”.	Thijs	zelf	is	geboren	in	1948,	hij	is	van	een	andere	generatie	dan	Haasse	en	

heeft	nooit	in	Nederlands-Indië	gewoond.	Desondanks	heeft	hij	beelden	opgedaan	

over	Nederlands-Indië;	dat	zijn	de	rememories	waar	Pattynama	op	wijst.	Uit	die	

beelden	komt	zijn	fascinatie	voor	Nederlands-Indië	vandaan.		

Er	is	wel	één	aspect	dat	nieuw	is,	in	het	persbericht	van	de	producent	krijgt	de	

tropische	natuur	een	andere	rol	toebedeeld.	Daarin	staat:	

	

“Het	verhaal	over	Rudolf	Kerkhoven	[…]	toont	zijn	strijd	om	aan	het	woeste	

gebergte	van	de	Preanger	in	Midden-Java	een	theeplantage	te	ontrukken	en	

tot	bloei	te	brengen,	niet	alleen	tegengewerkt	door	de	natuur	maar	ook	

door	zijn	eigen	familie.”222	

Afgezien	van	het	feit	dat	de	Preanger	in	West-Java	en	niet	in	Midden-Java	ligt,	is	dit	

meer	in	overeenstemming	met	de	brieven	dan	de	lyrische	natuurbeschrijvingen	

van	Haasse	in	Heren	van	de	thee.	Ondanks	de	dramatische	presentatie	van	woest	

gebergte	waaraan	een	plantage	ontrukt	moest	worden,	krijgt	de	tropische	

natuurervaring	van	Haasse	in	Heren	van	de	thee	voor	het	eerst	een	andere	lading.			

De	natuur	werkte	tegen	hem,	evenals	zijn	eigen	familie.		

	

			

	
222	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Ger	Thijs	aan	Karel	van	der	Hucht,	17-09-2008	met	
als	bijlage	het	persbericht.	
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Hoofdstuk	6.	De	reflecties	op	bronnen	en	gemedieerde	vormen		

In	dit	hoofdstuk	besteed	ik	aandacht	aan	de	reflecties	op	de	familiegeschiedenis.	

Ten	eerste	analyseer	ik	een	gemedieerde	vorm	naar	aanleiding	van	Heren	van	de	

thee,	de	documentaire	Nieuwe	heren	van	de	thee.	Hoe	reflecteren	de	

geïnterviewden	op	de	familiegeschiedenis?	Is	er	in	deze	reflecties	sprake	van	de	

tempo	doeloe	nostalgie,	zowel	in	de	19e	eeuwse	vorm	als	die	van	na	de	

dekolonisatie?	Daarbij	maak	ik	onderscheid	tussen	de	familieleden,	de	voormalige	

medewerkers	en	de	Indonesische	opvolgers.	Dan	bespreek	ik	de	theereizen	van	de	

Sitfa	en	het	tempo	doeloe	toerisme	op	Java.	In	hoeverre	zijn	daarin	de	twee	lagen	

van	tempo	doeloe	als	herinneringscultuur	te	onderscheiden?	

Als	laatste	kijk	ik	naar	de	vierde	generatie	Kerkhovens	die	de	brieven	van	hun	

vader	getranscribeerd,	gelezen	en	van	commentaar	hebben	voorzien.		

6.1	De	documentaire	Nieuwe	heren	van	de	thee	

In	1992	kwam	de	roman	Heren	van	de	thee	uit.	Het	bestuur	van	de	Sitfa	

organiseerde	in	1995	de	eerste	“theereis”,	waarin	vijftig	nazaten	naar	de	Preanger	

reisden	om	de	theeondernemingen	van	hun	voorouders	te	bezoeken.	Filmmaker	

Ad	’s-Gravesande	en	journalist	Jan	Blokker	reisden	met	hen	mee	en	maakten	een	

documentaire	die	in	augustus	1995	door	de	NOS	werd	uitgezonden.	Deze	had	als	

titel	Nieuwe	heren	van	de	thee.223		

In	de	documentaire	komen	in	totaal	zeventien	mensen	aan	het	woord;	acht	

familieleden,	vier	oud-medewerkers	van	de	theeondernemingen	Malabar	en	

Parakan	Salak,	vier	kinderen	van	oud-medewerkers	en	president-directeur	

Soeriadanoeningrat,	van	de	P.T.	Perkebunan	Nusantara	VIII,	waarin	de	

theeondernemingen	Malabar,	Negla	en	Parakan	Salak	zijn	opgegaan.	

Twee	dingen	vallen	vrijwel	meteen	op.	Ten	eerste	dat	van	iedereen	die	aan	het	

woord	komt	bij	de	introductie	het	geboortejaar	wordt	vermeld,	behalve	van	de	

Indonesiërs.	Ten	tweede	dat,	hoewel	te	zien	is	in	de	documentaire	dat	de	jongere	

generaties	(van	na	1960)	goed	vertegenwoordigd	zijn,	zij	niet	aan	het	woord	zijn	
	

223	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee.	
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gelaten.	Authenticiteit	lijkt	de	bepalende	factor	zijn	geweest	in	de	keuze	van	de	

geïnterviewden;	allen	hebben	in	Indonesië	geleefd,	behalve	de	twee	oprichters	van	

de	Sitfa;	Karel	van	der	Hucht	en	Norbert	van	den	Berg.	Door	deze	keuze	voegde		

’s-Gravesande	nog	een	extra	laag	authenticiteit	toe	aan	de	roman	Heren	van	de	

thee.	Dat	wordt	nog	weer	versterkt	door	de	mededeling	van	de	voice-over,	die	

vrijwel	meteen	aan	het	begin	van	de	documentaire	vertelt	dat	Haasse	de	families	

naar	waarheid	heeft	geportretteerd.224		

Niet	alleen	de	kijkers	van	de	documentaire	maar	ook	de	meeste	deelnemers	aan	de	

reis	hebben	de	brieven	van	Rudolph	Eduard	zelf	niet	gelezen.	Zij	kijken	dus	door	

de	ogen	van	Heren	van	de	thee	naar	wat	zij	zien.	In	hoeverre	dat	ook	zo	is	voor	de	

geïnterviewden	is	te	achterhalen;	Norbert	van	den	Berg,	Karel	van	der	Hucht,	

Marga	Kerkhoven	en	Ruud	Kerkhoven	hebben	de	brieven	gelezen,	Wilbert	Holle	

waarschijnlijk	ook.	Zeker	is	dat	de	anderen	die	aan	het	woord	komen	de	brieven	

niet	hebben	gelezen	op	het	moment	van	de	interviews.		

6.1.1	Familieleden	

Zoals	gezegd	laat	‘s-Gravesande	in	de	documentaire	acht	familieleden	aan	het	

woord.	Dat	zijn	vier	nazaten	van	de	familie	Holle	(tak	3	in	het	archief),	te	weten	

Albert	Holle	en	zijn	zus	Louise	Dames-Holle	(vierde	generatie),	Wilbert	Holle	en	

Norbert	Van	den	Berg	(vijfde	generatie).	Daarnaast	twee	nazaten	van	de	familie	

Kerkhoven	(tak	1	in	het	archief),	Marga	Kerkhoven	(vijfde	generatie)	en	Ruud	

Kerkhoven	(zesde	generatie).	Beiden	zijn	nazaten	van	Rudolph	Kerkhoven	en	

Jenny	Roosegaarde	Bisschop.	Jan	Paul	Klinkhamer	(vijfde	generatie)	is	zowel	

nazaat	van	de	familie	Bosscha	als	van	de	familie	Kerkhoven	(beiden	tak	1	in	het	

archief),	maar	presenteert	zich	in	de	documentaire	als	nazaat	van	Bosscha.	Als	

laatste	komt	ook	Karel	van	der	Hucht	aan	het	woord,	hij	is	een	nazaat	van	een	tak	

Van	der	Hucht	(tak	6	in	het	archief)	die	niet	in	Indië	heeft	geleefd.		

Al	vrij	snel	komt	de	voice-over	met	de	volgende	tekst	ter	introductie	van	de	

families,	na	een	inleidend	praatje	over	de	theecultuur:	

	

	
224	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:01:50-00:02:15.	
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“De	drie	Nederlandse	pioniersfamilies	die	in	het	midden	van	de	19e	eeuw	

naar	Indië	zeilden,	kozen	misschien	ook	niet	toevallig	voor	díe	cultuur,	in	de	

bergen	achter	Bandung	en	Buitenzorg.	Hun	ideaal	was	een	Nederlandse	

volksplanting	in	harmonie	met	de	inheemse	bewoners.	Zo	zijn	ze	door	Hella	

Haasse	ook	naar	waarheid	geportretteerd	in	de	roman	Heren	van	de	

thee.”225	

	

Deze	introductie	suggereert	een	aantal	zaken:	de	theecultuur	zou	weleens	bewust	

gekozen	kunnen	zijn,	de	families	zijn	homogeen	in	hun	wens	ten	aanzien	van	een	

volksplanting,	zij	willen	in	harmonie	met	de	inheemse	bevolking	leven	en,	zoals	

hierboven	al	gezegd,	Haasse	heeft	hen	naar	waarheid	geportretteerd.		

In	werkelijkheid	waren	de	redenen	om	naar	Indië	te	vertrekken	divers;	Willem	van	

der	Hucht	schatte	zijn	kansen	als	ondernemer	hoog	in	terwijl	zijn	oudere	broer	Jan	

Pieter	vanuit	een	idealistische	instelling	over	het	idee	van	een	volksplanting	had	

gepubliceerd:	“Betoog	tot	aanprijzing	eener	kolonisatie	van	Nederlanders	naar	

Java”.226	De	afscheiding	van	België	had	Nederland	gereduceerd	tot	een	kleine	staat	

in	Europa.	De	beste	manier	om	dit	te	kantelen	was	volgens	Jan	Pieter	van	der	

Hucht	een	volksplanting	van	kapitaalkrachtige	Nederlanders	op	Java.	Hij	schreef	in	

zijn	brochure	ook	over	West-Indië,	met	name	over	Suriname.	De	Nederlander	zal	

in	dat	“brandend	en	ongezond	klimaat,	alwaar	moerassen	en	schadelijke	

uitdampingen	[…]	hem	wachten”	niet	kunnen	wennen	volgens	Jan	Pieter.227	Dat	hij	

goed	op	de	hoogte	was	van	de	omstandigheden	in	Suriname	was	niet	vreemd.	Het	

waren	zijn	zwagers	Johannes	en	Theodorus	Kerkhoven	die	via	hun	vader	Pieter	

Kerkhoven	de	al	eerder	aan	bod	gekomen	koffieplantage	“Adrichem”	in	Suriname	

hadden	geërfd.	Jan	Pieter	zal	op	de	hoogte	zijn	geweest	van	het	feit	dat	hun	broer	

Arnoldus	Laurens	Kerkhoven	in	Suriname	was	gestorven.		

Maar,	zo	blijkt	uit	een	brief	die	hij	tijdens	de	reis	naar	Java	in	de	zomer	van	1845	

aan	zijn	kinderen	schreef,	ook	zijn	idealen	hadden	een	economische	grondslag:	

	

	
225	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:01:50-00:02:15.	
226	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	195-1510.	
227	Ibidem,	aldaar	15.		
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“Vestigen	wij	ons	oog	op	Nederland,	dan	vinden	wij	een	Rijkje	bezwaard	

met	groote	schulden	en	gebukt	onder	zware	belastingen,	sterk	toenemende	

bevolking	en	armoede,	gepaard	met	afnemenden	welvaart	en	nooit	gekende	

concurrentie.	[…]	In	alle	standen	is	men	verlegen,	om	middelen	van	bestaan	

te	vinden,	en	schier	ongelooflijke	moeite	kost	het,	om	jonge	fatsoendelijke	

lieden,	zelfs	met	vermogen,	eene	betrekking	te	doen	vinden;	voor	elke	

openvallende,	ofschoon	bijna	geen	vooruitzigten	opleverende,	zijn	

honderden	candidaten.”228	

	

Het	zoeken	naar	kansen	op	meer	economische	voorspoed	was	de	voornaamste	

drijfveer.	In	de	documentaire	zet	’s-Gravesande	Louise	Dames-Holle	(tak	3,	vierde	

generatie)	tegenover	Marga	Kerkhoven	(tak	1,	vijfde	generatie).	De	laatste	stelt	dat	

Jan	Pieter	van	der	Hucht	bezield	was	van	idealisme	en	dat	heeft	overgedragen	aan	

de	Holles,	met	name	Karel	Frederik	Holle.	Maar	Louise	Dames-Holle	stelt	zonder	

omwegen	dat	er	geen	sprake	was	van	idealisme;	“[…]	idealisme?	Nee,	niks	

idealisme,	dat	waren	de	ondernemingen	van	de	familie,	daar	leefde	je	van.”229	Er	

zijn	dus	ook	diverse	perspectieven	binnen	de	families.	In	dit	geval	kan	dat	te	

maken	hebben	met	het	feit	dat	de	ouders	van	Louise	Dames-Holle	in	Europa	

leefden	van	de	opbrengsten	van	de	Indische	ondernemingen.	Zij	waren	in	die	zin	

geen	blijvers,	zoals	de	meeste	familieleden	dat	niet	waren.	Daar	waren	al	vanaf	

begin	20e	eeuw	conflicten	over,	Rudolph	Kerkhoven	sprak	zijn	ongenoegen	uit	dat	

zijn	broer	August	naar	Nederland	was	gegaan	in	plaats	van	de	theeonderneming	

Ardja	Sari	in	Nederlands-Indië	zélf	te	leiden.230		

In	de	documentaire	komt	Henk	van	der	Meer	als	niet-familielid	aan	het	woord,	

Voor	de	Tweede	Wereldoorlog	was	hij	administrateur	van	de	afdeling	Tanara	van	

de	theeonderneming	Malabar,	na	de	oorlog	werd	Malabar	onder	zijn	leiding	weer	

opgebouwd.231	Als	enige	spreekt	hij	over	samenwerken	met	de	Indonesiërs	voor	

de	oorlog.232	Van	der	Meer	ging	vriendschappelijk	om	met	Indonesiërs	en	was	lid	

	
228	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	194-1495.	
229	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:19:30–00:19:40.	
230	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	aan	Dr.	Jan	Bosscha,	
26-11-1907.	
231	Meer,	H.	J.	v.	d.,	Op	de	waterscheiding.	Een	Nederlander	in	de	kentering	der	tijden	(Den	Haag	1993).	
232	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:14:49-00:15:10,	00:15:41-00:15:53.	
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van	de	progressieve	beweging	De	Stuw.233	Deze	had	oog	voor	de	nationalistische	

verlangens	van	de	toekomstige	Indonesiërs.	Over	de	families	zegt	hij:	

	

“Zij	hebben	de	theecultuur	opgebouwd	zoals	die	geworden	is	maar	de	

manier	waarop	ze	gewerkt	hebben	is	natuurlijk	wel	verschillend.	Bosscha	

was	heel	sociaal	ingesteld	en	die	voelde	ook	veel	voor	het	land	en	de	

bevolking.	[…]	Hij	heeft	al	heel	erg	in	de	richting	van	het	samenwerken	met	

de	Indonesiër	gewerkt.	[…]  Dat	deden	ze	niet	allemaal.”234	
 

Met	de	uitspraak	Dat	deden	ze	niet	allemaal	geeft	Van	der	Meer	aan	dat	er	verschil	

was	tussen	de	families.	Wie	Van	der	Meer	met	“ze”	bedoelde,	wordt	niet	duidelijk	

als	’s-Gravesande	aan	Van	der	Meer	vraagt	of	Kerkhoven	ook	zo	sociaal	was.	Het	

antwoord	van	Van	der	Meer	is	bevestigend,	maar	niet	duidelijk	wordt	dat	het	gaat	

over	Rudolf	Albert	Kerkhoven,	oudste	zoon	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven.	

Onbenoemd	blijft	dat	diens	jongste	broer	Karel	daar	heel	anders	over	dacht.	In	

meerdere	brieven	sprak	Karel	Felix	Kerkhoven	zijn	afschuw	uit	over	op	gelijke	

voet	samenwerken	met	Indonesiërs.	Hij	hekelde	daarbij	speciaal	Van	der	Meer.				

	

“Met	de	van	der	Meer's	neem	ik	niet	graag	diepgaand	contact	op.	Ik	kan	een	

gevoel	van	wrevel	niet	onderdrukken	bij	het	denken	aan	de	manier	waarop	

hij	jarenlang	voortgezet	vrolijk	en	opgewekt	daarginds	met	Soekarno	c.s.	is	

blijven	samenwerken,	en	de	aanstichter	van	de	brand	en	de	onlusten,	die	

onder	andere	hemzelf	en	mij	van	onze	ten	dele	zeer	dierbare	bezittingen	

beroofd	hebben,	bij	een	bezoek	mede	heeft	helpen	ontvangen	en	fêteren.	

[…]	Zelf	had	ik	in	Indië	willen	blijven,	doch	ben	er	uit	verdreven	met	

achterlating,	niet	alleen	maar	van	wat	wij	zelf	opgebouwd	hadden,	maar	ook	

nog	met	als	het	ware	een	stuk	van	mijn	ziel.	Als	er	dus	iemand	reden	heeft	

om	het	met	wrok	aan	te	zien	dat	een	Hollander,	desondanks,	op	de	boven	

genoemde	manier	met	vrind	S.	en	zijn	trawanten	blijft	doorwerken,	dan	ben	

	
233	Van	der	Meer,	Op	de	waterscheiding.			
234	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:14:49-00:15:10,	00:15:41-00:15:53.	



	78	
	

ik	het.	Je	zult	nu	begrijpen	dat	van	der	Meer	en	dergelijke	mensen	mijn	

sympathie	verspeeld	hebben.”235	

	

Een	gevoel	van	wrevel	is	een	understatement.	Karels	echtgenote	Cornelia	

Kerkhoven-Wiechert	schreef	aan	haar	dochters	in	Nederland:	“Vader	voelt	zich	

heel	erg	teleurgesteld	over	de	houding	v.d.	Koningin,	die	nu	alle	landverraders	

zooals	v.	Mook,	Koets	enz.	enz.	gedecoreerd	heeft.	Het	is	wel	heel	erg.”236 	

Op	gelijke	voet	samenwerken	met	Indonesiërs	was	voor	Karel	onmogelijk	vanwege	

zijn	racistische	ideeën.	Voor	hem	was	het	rassenverschil	principieel;	een		

Indonesiërs	kon	niet	gelijkwaardig	zijn	of	worden	aan	een	Europeaan.237	Daar	kom	

ik	in	paragraaf	6.3	op	terug.		

6.1.2	Indo-Europeanen	

De	positie	van	Indo-Europeanen	wordt	niet	expliciet	benoemd	in	de	documentaire	

maar	is	wel	zichtbaar.	Dat	is	duidelijk	bij	het	interview	van	Marcel	Huguenin	

(1905),	de	Indo-Europese	oud-administrateur	van	theeonderneming	Parakan	

Salak.	Zijn	eerste	woorden	in	de	documentaire	zijn:	“Als	ik	droom,	dan	droom	ik	

altijd	over	Indonesië	[..]	ja	[…]	meestal	over	de	plantage.”238	Hij	is,	samen	met	

Soeriadanoeningrat,	een	van	de	weinige	die	zich	zo	persoonlijk	uitspreekt	over	de	

eigen	ervaring	in	Indië.			

De	tweede	keer	dat	hij	aan	het	woord	komt,	wordt	hem	gevraagd	naar	de	

contacten	met	de	familie	Kerkhoven.	“Ik	heb	ze	wel	eens	gezien,	maar	ik	heb	nooit	

kennis	met	ze	gemaakt.	De	Kerkhovens	waren	ook	administrateurs	in	de	omgeving	

van	Parakan	Salak,	die	kwamen	wel	eens	op	bezoek	bij	de	baas.	En	dan	zag	je	

ze.”239	Op	de	vraag	van	’s-Gravesande	hoe	zij	zich	gedroegen,	antwoord	Huguenin	

met	een	klein	glimlachje:	“Je	kwam	nooit	in	aanraking	met	ze.”240	Hij	doelde	op	de	

nazaten	van	Eduard	Julius	Kerkhoven,	die	diens	theeonderneming	Sinagar-

	
235	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Karel	Kerkhoven	aan	broer	Emile	en	zus	Bertha,		
23-11-1956	
236	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Cornelis	Kerkhoven-Wiechert	aan	haar	dochters,	
31-08-1947.	
237	Asselt,	A.W.	van,	De	thee	van	Negla	(Renkum	2013),	159.	
238	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:05:38-00:05:49.		
239	Ibidem;	00:16:33-00:16:58.	
240	Ibidem.	
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Tjirohani	hadden	geërfd.	Deze	lag	dicht	in	de	buurt	van	Parakan	Salak.	Deze	

nazaten	waren,	net	als	Huguenin,	Indo-Europeanen,	maar	zij	hadden	een	andere	

positie	dan	eigenaren/directeur	van	de	ondernemingen	Sinagar-Tjirohani,	

Panoembangan	en	Taloen.	Het	zwijgen	over	hun	Chinees-Indonesische	afkomst	

was	misschien	wel	een	voorwaarde	om	die	positie	in	te	nemen.		

Hoezeer	Huguenins	Indo-Europese	afkomst	een	rol	speelde	in	zijn	leven	op	

Parakan	Salak,	is	te	lezen	in	Theeplanter	op	Parakan	Salak.	Dit	boek	is	een	uitgave	

van	de	Sitfa	zelf,	in	de	serie	Theema.241	Het	is	vanuit	het	perspectief	van	twee	

medewerkers	van	de	onderneming	Parakan	Salak,	in	de	periode	1937-1956.	Het	

geeft	een	ander	en	meer	ontluisterend	beeld	over	het	leven	van	de	medewerkers	

op	de	theeonderneming.	Hans	Rees	Vellinga	schrijft:	

	

“En	dan	had	je	nog	de	straf,	waar	menigeen	de	koude	rillingen	van	kreeg:	de	

overplaatsing	naar	de	onderneming	Ganessa	[…].	Toen	ik	op	Ganessa	kwam,	

waren	daar	twee	gedeporteerden,	dat	waren	de	baas	en	Marcel	Huguenin;	

[…]	omdat	hij	een	‘Indische	jongen’	was,	terwijl	hij	qua	kennis	de	meeste	

totoks	(import	Europeanen)	verre	de	baas	was.”242		

	

Ganessa	was	een	onderafdeling	van	Parakan	Salak.	Het	lag	aan	de	Wijnkoopsbaai,	

ten	zuidwesten	van	Parakan	Salak	en	was	berucht	vanwege	de	vochtige	hitte	en	

het	geaccidenteerde	terrein.	Er	werd	thee	en	rubber	geproduceerd.	Het	

‘deporteren’	was	blijkbaar	terminologie	onder	de	medewerkers,	omdat	Ganessa	

een	niet	gewilde	locatie	was	om	te	werken.	Huguenin,	die	eind	1948	tot	

administrateur	van	de	afdeling	Ganessa	werd	benoemd,	wordt	begin	1955	

hoofdadministrateur	van	Parakan	Salak.	Hij	is	degene	die	in	1957	de	onderneming	

overdraagt	aan	de	Indonesiërs.243			

6.1.3	Indonesiërs	

In	de	documentaire	komen	drie	Indonesiërs	aan	het	woord.	Het	zijn	twee	oud-

medewerkers	van	de	onderneming	Parakan	Salak,	Wad	Sari	en	Sai,	en	president-

	
241	Erik	van	Rees	Vellinga	ed.,	Theeplanter	op	Parakan	Salak	(Renkum	2008).	
242	Ibidem,	52.	
243	NL-HaNA,	Hucht,	van	der,	2.21.281.22,	inv.nr.	264-2232,	2235	en	2238.	
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directeur	Soeriadanoeningrat,	van	de	P.T.	Perkebunan	Gambung,	Malabar	en	

Parakan	Salak.		

Verschil	in	status	tussen	hen	wordt	zichtbaar	door	de	positie	die	zij	innemen.	Wad	

Sari	en	Sai	staan	in	het	veld	wanneer	zij	hun	verhaal	vertellen.244	Zij	worden	vooral	

geïnterviewd	over	hun	werk	op	de	onderneming.	Het	blijft	echter	bij	vragen	over	

salaris	en	werktijden	op	de	onderneming	voor	en	na	de	onafhankelijkheid.245	Er	

wordt	gevraagd	naar	de	veranderingen	tijdens	de	dekolonisatie.	Tot	tweemaal	toe	

zegt	één	van	hen:	“er	was	weinig	aan	de	hand”	en,	min	of	meer	op	aangeven	van	de	

Indonesische	tolk,	dat	het	goed	was	dat	Indonesië	onafhankelijk	werd.246	Maar	van	

de	Indonesische	leefwijze	op	de	onderneming	en	hun	eigen	perspectief	op	het	

einde	van	het	koloniale	Indië	komt	de	kijker	niet	veel	te	weten.	Dat	kan	

samenhangen	met	het	willen	bevorderen	van	het	agro-toerisme,	zoals	

Soeriadanoeningrat	aan	het	einde	van	de	documentaire	zegt.	“Capitalizing	on	the	

pleasures	and	pathos	of	a	lost	colonial	era	(tempo	doeloe)	had	become	a	lucrative	

national	industry	in	the	Netherlands	and	Indonesia,	with	international	appeal.”,	

stelt	Stoler.247	Aandacht	voor	koloniaal	geweld	past	daar	niet	echt	bij.	

De	positie	van	Soeriadanoeningrat,	president-directeur	van	de	P.T.	Perkebunan	

Nusantara	VIII,	is	duidelijk	een	andere	dan	die	van	Wad	Sari	en	Sai.	Zijn	interview	

vindt	binnen	plaats	waar	hij	op	een	rijkversierde	stoel	zit;	de	achtergrond	is	gevuld	

met	wajangpoppen.	Hij	vertelt	dat	hij	als	15-jarige	jongen	in	1952	met	zijn	ouders	

op	Malabar	terecht	is	gekomen;	zijn	oom	was	daar	werkzaam	als	boekhouder.	“Ik	

vond	Malabar	zo	mooi	dat	ik	tegen	mijn	vader	zei:	“Ik	wil	administrateur	worden	

van	Malabar.”248	Gold	voor	Marcel	Huguenin	dat	hij	pas	na	de	oorlog	de	functie	van	

administrateur	kreeg,	voor	Soeriadanoeningrat	was	de	onafhankelijkheid	

voorwaarde	om	deze	droom	uit	te	laten	komen.		

Er	is	nog	een	aspect	dat	ik	wil	noemen	in	deze	paragraaf.	Marga	Kerkhoven	zegt	in	

de	documentaire	over	het	Soendanese	personeel:	“Als	ze	er	geen	zin	in	meer	

hadden,	als	je	slecht	voor	ze	was,	liepen	ze	weg,	gingen	ze	naar	huis,	klaar.”249	Ad	

	
244	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:21:42-00:22:07.	
245	Ibidem.		
246	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:41:16-00:41:24,	00:43:13-00:43:22.	
247	Stoler	e.a.,	‘Castings	for	the	colonial’,	aldaar	12.	
248	’s-Gravesande	e.a.,	De	nieuwe	heren	van	de	thee,	00:44:48-00:44:57.	
249	Ibidem,	00:21:27-00:21:31.	
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’s-Gravesande	kan	dat	moeilijk	geloven	en	stelt	dat	ze	toch	ook	moesten	leven.250	

Dat	dit	toch	waarschijnlijk	was,	toont	historicus	Jan	Breman	aan	in	zijn	onderzoek	

naar	de	koffiecultuur	in	de	Preanger.	Breman	beargumenteert	dat	mobiliteit	al	in	

de	18e	eeuw	een	manier	van	verzet	was	tegen	de	onvrije	arbeid	van	de	

herendiensten	op	Java.	251	In	de	19e	eeuw	verbouwden	landloze	boeren	hun	

voedsel	op	slecht	schoongemaakte	percelen	en	vertrokken	na	één	of	twee	oogsten	

weer.	252	Het	is	waarschijnlijk	dat	de	Soendanezen	deze	vorm	van	verzet	in	de	

Preanger	van	de	20e	eeuw	nog	steeds	praktiseerden.	De	verbazing	van	’s-

Gravesande	toont	aan	dat	het	Indonesisch	perspectief	zoals	later	beschreven	door	

Breman,	onderbelicht	was	in	de	Nederlandse	herinneringscultuur	in	1995.	

6.2	Theereizen	naar	de	Preanger	

Sinds	de	jaren	80	van	de	20e	eeuw	kwam	het	toerisme	uit	het	voormalige	

moederland	naar	Indonesië	op	gang.	Er	is	een	toeristische	industrie	ontstaan	die	

zich	richt	op	de	herbeleving	van	de	tempo	doeloe.	Een	al	te	levendige	herinnering	

aan	het	koloniale	geweld	zou	de	ontwikkeling	van	die	industrie	in	de	weg	staan.	In	

de	documentaire	wordt	het	(agro-)toerisme	door	Soeriadanoeningrat	expliciet	

benoemd	als	één	van	de	redenen	om	het	gezelschap	van	de	eerste	theereis	in	1995	

zo	uitgebreid	te	ontvangen.	Dat	kan	de	reden	zijn	dat	de	voormalige	werknemers	

van	Parakan	Salak,	Wad	Sari	en	Sai,	zich	aan	de	oppervlakte	houden	over	hun	

ervaringen.		

Journalist	Pieter	van	Os	reisde	mee	met	de	tweede	theereis	van	de	Sitfa	in	2001.	

Deze	stond	in	het	teken	van	Karel	Frederik	Holle.	Van	Os	schreef	in	een	artikel	in	

de	Groene	Amsterdammer:	

	

“Op	sommige	plantages	vormen	de	revenuen	uit	de	opvang	en	het	

rondleiden	van	westerse	toeristen	al	dertig	procent	van	de	totale	

	
250	Ibidem.	
251	Jan	Breman,	Koloniaal	profijt	van	onvrije	arbeid.	Het	Preanger	stelsel	van	gedwongen	koffieteelt	op	Java,	
1720-1870	(Amsterdam	2010),	325.	
252	Ibidem.		
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inkomsten.	De	directie,	zo	zegt	één	van	hen,	ziet	de	groep	nazaten	van	Holle	

als	uithangbord	[…]	voor	een	ontluikende	toerisme-industrie.”253	

	

Door	de	gemedieerde	vormen	werd	de	koloniale	geschiedenis	van	de	families	een	

belangrijk	onderdeel	van	de	collectieve	herinnering	aan	Nederlands-Indië	in	

Nederland.	Door	de	theereizen	en	het	tempo	doeloe	toerisme	kreeg	het	ook	

invloed	in	de	Preanger	op	West-Java.	Van	Os	noemt	daarbij	met	name	de	heer	

Kuswandi,	voormalig	directiesecretais	van	de	P.T.	Perkebunan	Nusantara	VIII	en	

reisleider	van	de	theereizen.	Hij	heeft	een	museum	in	Garut,	Bamboo	House	

genaamd,	waar	de	focus	ligt	op	de	koloniale	landbouw	in	de	Preanger.	De	families	

en	met	name	Karel	Frederik	Holle	staan	daarin	centraal.254		

In	Bandoeng	houdt	‘Komunitas	Aleut’,	een	community	van	studenten,	zich	bezig	

met	de	geschiedenis	van	Bandung	en	de	omliggende	streken.255	Ook	zij	besteden	

aandacht	aan	de	koloniale	theegeschiedenis	in	de	Preanger	en	de	betrokken	

families.	Er	worden	met	name	blogs	geschreven	op	de	website	van	door	hen	

bezochte	locaties	die	zij	historisch	interessant	vinden.256		

Niet	alleen	nazaten	van	de	familie	bezochten	Indonesië	en	de	Preanger	op	zoek	

naar	de	geschiedenis;	ook	anderen	deden	dat.	Ik	bespreek	twee	reflecties	van	

reizigers	die,	met	name	vanwege	de	theegeschiedenis,	Malabar	hebben	bezocht.		

De	eerste	is	literatuurwetenschapper	Kees	Fens,	die	rond	1996	naar	de	Preanger	

reisde	en	de	theeonderneming	Malabar	bezocht.	In	zijn	schrijven	over	Heren	van	de	

thee	concentreerde	hij	zich	op	de	ruimte	tussen	feit	en	fictie,	op	de	verbeelding.	

Het	aanwezige	historische	materiaal	in	de	roman	relativeert	zowel	de	kenbaarheid	

van	het	verleden	als	de	mogelijkheid	van	fictie,	stelt	hij.257		Hij	schreef	over	zijn	

bezoek	aan	Malabar:	

	

“Ik	was	er	laat	in	de	middag,	het	hele	landschap	zou	zo	in	het	donker	

verdwijnen	en	voor	even	geschiedenis	worden.	Het	had	iets	onwerkelijks,	

ook	door	dat	halflicht:	het	was	echt	en	fictie	tegelijk,	een	grensgebied.	Het	

	
253	Pieter	van	Os,	‘De	nieuwe	heren	van	de	thee’,	De	Groene	Amsterdammer,	15-09-2001.	
254	Ibidem.		
255	https://komunitasaleut.com,	gezien	op	12	juni	2021.	
256	Ibidem.		
257	Fens,	'Duizendduidigheid',	28-29.	
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landschap	was	als	het	boek.	Misschien	heb	ik	daar	het	wezen	van	het	

literaire	genre	dat	het	boek	is,	verstaan.	Niet	ver	van	ons	lag	Kerkhoven	

begraven,	de	historische	figuur.	Wij	konden	het	graf	niet	vinden	en	zo	

hoorde	het	ook	[…].”258	

	

Fens	laat	zien	hoezeer	het	bezoeken	van	het	gemedieerde	verleden	uit	Heren	van	

de	thee	de	illusie	kan	opwekken	dat	de	collectieve	herinnering	als	‘echt’	ervaren	

kan	worden,	als	iets	dat	gekend	kan	worden.	Hij	is	zich	bewust	van	het	verschil	

tussen	de	historische	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	en	het	personage	uit	de	roman.	

Fens’	postmoderne	literatuuropvatting	van	Heren	van	de	thee	deconstrueert	zo	op	

een	andere	wijze	dan	het	postkoloniale	denken	het	verlangen	naar	de	goede	oude	

tijden	van	tempo	doeloe.		

Een	tweede	voorbeeld	is	van	een	Indo-Europese	nazaat	van	Karel	Albert	Rudolf	

Bosscha,	administrateur	van	Malabar.	Zelf	identificeerde	zij	zich	meer	als	

kleindochter	dan	als	toerist.	Ze	beschreef	een	gevoel	van	wrevel	bij	het	zien	van	

toeristen	in	het	huis	van	haar	grootvader	toen	zij	een	bezoek	bracht	aan	de	

theeonderneming.259	Echter,	het	huis	dat	zij	bezocht	op	Malabar	is	niet	het	huis	

van	haar	grootvader.	Dat	is	in	1947	vernietigd	en	afgebrand	in	de	

dekolonisatieoorlog.	Het	door	haar	bezochte	huis	is	na	1948	gebouwd	door	Henk	

van	der	Meer.	Het	laat	zien	hoezeer	feit	en	fictie	vermengd	zijn	geraakt	door	de	

gemedieerde	vormen	van	de	egodocumenten	uit	het	archief	van	de	Sitfa.			

6.3	De	reflecties	van	de	nazaten	

Met	behulp	van	onderzoek	in	en	naar	egodocumenten	kan	de	mentaliteit	van	een	

bepaald	tijdperk	binnen	een	kleine	of	grotere	groep,	zoals	een	familie	of	een	

sociale	klasse,	in	beeld	worden	gebracht,	zo	stelt	Mathijsen.260	Na	de	documentaire	

Nieuwe	heren	van	de	thee	en	analyse	van	de	theereizen,	komen	nu	de	nazaten	aan	

bod	die	in	hun	correspondentie	hebben	gereflecteerd	op	de	geschiedenis	en	

herinneringen	van	hun	voorouders.	
	

258	Ibidem.	
259	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	mail	Vincent	Kerkhoven	aan	Marga	Kerkhoven,	d.d.	13-09-
2009.	
260	Mathijsen,	‘Laat	de	bronnen	spreken’,	aldaar	58.	
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Karel	Kerkhoven,	vierde	zoon	van	Rudolph	en	Jenny,	en	zijn	tweede	dochter	Marga	

Kerkhoven	zijn	de	voornaamste	transcribenten	van	de	brieven	in	het	archief	van	

de	Sitfa.	Voor	Karel	Kerkhoven	waren	dat	voornamelijk	brieven	van	zijn	ouders,	

Marga	Kerkhoven	heeft	ook	andere	delen	van	het	archief	getranscribeerd.	Het	

maakt	dat	zij	heel	dicht	op	de	materie	zaten,	het	overtypen	van	materiaal	vergt	een	

nauwkeurige	lezing.		

Karel	Kerkhoven	correspondeerde	met	zijn	broer	Emile	en	zus	Bertha	over	de	

transcripties.	Naast	het	familiaire	ophalen	van	herinneringen	was	er	een	tweede	

drijfveer.	Karel	Kerkhoven	verwees	tot	tweemaal	toe	naar	een	toekomstige	

geschiedschrijving:	“ten	bate	van	iemand	[…]	die	zich	eventueel	als	verdienstelijk	

geschiedschrijver	over	het	Intermezzo	op	het	Zuidelijk	Halfrond	zou	ontpoppen.”	

en	“Voor	een	mogelijke	toekomstige	schrijver	van	onze	familiegeschiedenis	aldaar,	

diene	eventueel	als	aanvulling	het	volgende	lopende	commentaar.”	261	Karel	

reflecteerde	niet	op	het	proces	van	herinneren,	zoals	zijn	zus	Bertha	dat	wel	deed.	

Voor	hem	bleef	het	bij	het	verzamelen	en	beschrijven	van	eigen	herinneringen,	wat	

dus	als	een	vorm	van	collected	memories	gezien	kan	worden.			

In	een	door	hem	geschreven	brief	aan	zijn	twee	dochters,	die	ook	in	Brieven	van	de	

thee	is	opgenomen,	schetste	hij	een	beeld	van	de	koloniale	verhoudingen:		

	

“Het	doet	merkwaardig	aan,	om	als	het	ware	een	stem	uit	die	diepten	te	

hooren,	die	ons	vertelt	van	de	bewondering	en	het	ontzag	dat	die	

eenvoudige	bergbewoners	hadden	voor	zulke	simpele	dingen	als	Vader’s	

“trommel”	met	kleeren,	voor	zijn	sporen,	zijn	leeren	patroontasch	en	dan	

vooral	voor	die	“achterlader”	!”262	

	

Ik	duid	deze	passage	als	een	vorm	van	de	19e	eeuwse	koloniale	nostalgie.	De	

tegenstelling	tussen	de	“ontwikkelde”	kolonialen	(Rudolph	Kerkhoven)	en	de	

“achtergebleven”	gekoloniseerden	(eenvoudige	bergbewoners)	die	van	simpele	

dingen	onder	de	indruk	zijn.	Het	beeld	dat	Karel	Kerkhoven	had	van	Indonesiërs	

week	niet	veel	af	van	het	beeld	dat	zijn	ouders	hadden.	Hij	benoemde	zelf	het	

‘rassenverschil’	in	een	van	zijn	brieven:	“[…]	vernam	ik	dat	men	daar	inlanders	
	

261	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brieven	Karel	Kerkhoven,	21-06-1957	en	17-08-1957.	
262	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Karel	F.	Kerkhoven,	13-09-1949.	
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voor	koeliwerk	gekregen	had,	maar	sedert	er	geen	rassenverschil	meer	te	berde	

gebracht	mag	worden,	heeten	deze	met	ons	gelijkgestelde	lieden	:	“Corveeërs”.263	

Ook	in	twee	brieven	van	Nelly	Kerkhoven-Wiechert	is	de	19e	eeuwse	koloniale	

nostalgie	volop	terug	te	vinden:	

	

“Soemirta	ging,	zonder	dat	het	hem	werd	aangeboden,	op	een	stoel	zitten	en	

het	kleine	zoontje,	wat	hij	bij	zich	had	ook.	Deze	overgangstijd	is	voor	ons,	

die	Indië	voor	de	oorlog	gekend	hebben,	een	heele	moeilijke	tijd.	De	

Inlanders	leggen	nu	hun	eigen	beleefdheidsvormen	af,	maar	nemen	

daarvoor	in	de	plaats	niet	de	onze	aan.”264		

	

Het	feit	dat	Soemirta,	een	vroegere	werknemer	op	Negla,	ongevraagd	op	een	stoel	

ging	zitten	in	plaats	van	op	zijn	hurken	te	gaan,	was	ongehoord	in	haar	ogen.	Ze	

laat	de	weemoed	resoneren	in	het	“[…]	ons	die	Indië	voor	de	oorlog	gekend	

hebben.”	In	een	andere	brief	beschreef	ze	de	19e	eeuwse	nostalgie	nog	duidelijker:	

	

“Het	kan	immers	nooit	meer	voor	ons	dàt	worden,	wat	het	vroeger	was.	

Republikijnen	of	Nationalisten	krijgen	nu	zeggenschap	in	al	onze	

ondernemingen.	Het	is	nog	wel	niet	zoo	ver,	maar	het	gaat	er	hard	naar	toe.	

En	wie	zegt,	of	we	wel	ooit	de	gelegenheid	weer	krijgen,	om	dit	op	te	

bouwen?	Je	ziet,	hoe	ze	ons	trachten	weg	te	moorden	in	die	eenzame	

verlaten	streken.	Dat	wordt	nog	erger,	als	de	Inlander	het	voor	het	zeggen	

krijgt.	Houd	Negla	alleen	nog	maar	als	een	mooie,	paradijsachtige	

herinnering	in	je	hart,	Dierke.	Het	werkelijke,	tastbare	paradijs	hebben	we	

verloren.”265	(cursivering	van	mij	–	AwvA)	

	

Hieruit	blijkt	hoezeer	het	leven	in	Indië	voor	haar	verbonden	was	met	de	idee	van	

de	19e	eeuwse	koloniale	nostalgie.	Zodra	de	Indonesiërs	zeggenschap	krijgen,	is	

het	“werkelijke	en	tastbare	paradijs”	verloren.	“Houd	Negla	alleen	nog	maar	als	

	
263	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	rapport	van	Karel	F.	Kerkhoven,	10-08-1946.	
264	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Cornelia	Kerkhoven-Wiechert	aan	haar	dochter	
Carla	Brans-Kerkhoven,	d.d.	23-11-1947.	
265	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Cornelia	Kerkhoven-Wiechert	aan	haar	dochter	
Carla	Brans-Kerkhoven,	d.d.	9	november	1947.	
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een	mooie,	paradijsachtige	herinnering	in	je	hart,	Dierke”	verwijst	naar	de	dubbele	

nostalgie	die	Bijl	noemt	als	kenmerk	van	de	dekoloniale	tempo	doeloe:	

	

“Because	of	decolonisation,	the	Indies	as	a	whole	moved	from	what	Jan	

Assmann	has	called	communicative	memory	to	cultural	memory,	the	former	

being	proximate	to	the	everyday,	while	the	latter	is	distanced	from	it.	In	this	

sense,	decolonisation	brought	a	doubling	of	nostalgia	and	produced	

nostalgia	for	nostalgia.”	266	

	

De	eerste	laag	daarin	is	het	“werkelijke	en	tastbare	paradijs”	dat	door	de	

dekolonisatie	verloren	raakt	en	de	tweede	laag	is	die	van	“een	mooie,	

paradijsachtige	herinnering”	in	het	hart.		

Maar	ook	de	vertrouwelijkheid	die	sprak	uit	het	noemen	van	de	vele	Soendanese	

namen	van	het	personeel	in	de	brieven	van	Rudolph,	is	bij	Karel	Kerkhoven	terug	

te	vinden.	“Ik	ben	er	nog	altijd	“hamham”	over,	zoals	de	oude	Madkapi	gezegd	zou	

hebben,	je	weet	wel	:	de	man	van	kokki	Moertamah.”267	Dat	Karel	Kerkhoven	

ondanks	zijn	denken	in	rassenverschil	zo	vertrouwelijk	over	de	Soendanezen	

sprak,	wijst	juist	op	de	19e	eeuwse	koloniale	nostalgie.	Elk	ras	levend	in	zijn	eigen	

ruimte	en	tijd	levert	geen	bedreiging	op	van	de	orde	waarnaar	dat	verlangen	

uitging.			

Er	was	niet	alleen	sprake	van	pijn	vanwege	wat	het	verdwenen	leven	in	Indië.	Er	is	

ook	sprake	van	pijnlijke	herinneringen	aan	het	leven	in	Indië	zelf.	Dit	wijst	op	een	

andere	herinnering	aan	het	leven	in	Indië.	Bertha	Kerkhoven	schreef	aan	haar	

broer	Karel:	

	

“Als	Vader	eens	niet	naar	Indie	gegaan	was,	maar	zijn	kundigheden	hier	te	

pas	had	gebracht	in	een	groot	bedrijf	....	wat	zou	ons	leven	anders	verlopen	

zijn!	Als	je	dat	ziet,	die	mooie	huizen	en	terreinen,	die	-	zeker	in	de	vorige	

generatie	-	gemakkelijk	te	krijgen	waren	en	toen	ook	heel	goed	te	bewonen	

waren,	dan	bekruipt	je	wel	een	spijt	dat	dat	niet	je	deel	heeft	mogen	zijn,	

	
266	Bijl,	‘Dutch	nostalgia	for	decolonisation’,	aldaar	131.	
267	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Karel	F.	Kerkhoven,	d.d.	18-07-1959;	(Hamham	is	
Soendanees	en	betekent	“in	onzekerheid	verkeren,	twijfelen”).		
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maar	dat	je	daarginds	gezeten	hebt	in	de	Westmoesson,	en	de	eurieh,	en	de	

patjets!”268	

	

De	regen,	de	eurieh	en	de	patjets,	het	rietgras	en	de	bloedzuigers;	ook	dat	is	een	

herinneringsbeeld	aan	Gamboeng	en	in	tegenspraak	met	de	lyrische	tropische	

natuurervaring	van	Haasse.		

De	veranderende	blik	op	het	kolonialisme	beschreef	Karel	Kerkhoven	in	november	

1959:	

	

“Sedert	vele	jaren	heb	ik	hier	al	gevoeld,	dat	het	niet	bepaald	een	

aanbeveling	was	om	uit	Indië	te	komen,	zodat	ik	er	zoveel	mogelijk	naar	

streefde	om	“incognito”	te	blijven.	Vooral	in	de	laatste	tijd	wordt	het,	in	

verband	met	de	nu	gangbare	wereldopvattingen,	steeds	erger	om	iets	met	

de	“kolonieën”	uitstaande	gehad	te	hebben.”269	

	

Zijn	houding	was	waarschijnlijk	mede	bepaald	door	zijn	internering	tijdens	de	

Japanse	bezetting	van	Nederlands-Indië.	Hij	had	daar	aan	den	lijve	ondervonden	

wat	de	immense	verandering	van	positie	betekende	en	had	zich	aangeleerd	daar	

stoïcijns	mee	om	te	gaan.	Hij	drong	er	al	in	1948	bij	de	aandeelhouders	op	aan	om	

de	ondernemingen	te	verkopen.270	Dat	deze	verschuiving	van	positie	die	haar	

vader	had	doorgemaakt	een	reële	grond	kende,	was	aan	zijn	dochters	en	

echtgenote	in	Nederland	voorbijgegaan.	De	brieven	die	Cornelia	Wiechert-

Kerkhoven	schreef	toen	zij	in	1947	naar	Indië	reisde	en	haar	echtgenoot	na	acht	

jaar	weer	ontmoette,	wijzen	daarop.	Ze	schreef	op	19	juni	1947	aan	haar	dochters:	

	

“Vader	schijnt	op	een	dood	punt	beland	te	zijn.	Hij	kan	er	niet	uit	komen.	

Vader	kan	er	niet	over	heen	komen,	dat	hij	als	een	Kerkhoven	net	zoo	

behandeld	wordt	als	ieder	ander.	Oom	Nico	zegt,	dat	het	inderdaad	

vreeselijk	is.	Hij	staat	dan	in	de	rij	voor	het	één	of	ander,	tusschen	

schorriemorrie	en	als	hij	dan	aan	de	beurt	komt	en	zijn	naam	noemt	weten	
	

268	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Bertha	Kerkhoven	aan	Karel	Kerkhoven,	25-05-
1960.	
269	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Karel	Kerkhoven	aan	Bertha	Kerkhoven,	8-11-1959.	
270	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brieven	van	Karel	Kerkhoven	uit	1948.	
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ze	niet	wie	hij	is,	wordt	met	dezelfde	toon	aangesproken,	die	ze	tegen	

minderwaardigen	aanslaan.	Wordt	dan	afgewezen,	of	moet	terugkomen	

naar	mate	van	de	stemming	van	zoo'n	knullig	loketmannetje.	Oom	Nico	

vertelde,	dat	Vader	dan	gelaten	naar	huis	toe	gaat	en	dan	gehoorzaam	het	

weer	gaat	probeeren,	inplaats	van	zich	te	doen	gelden.	Het	is	oom	Nico,	die	

Vader	telkens	moet	opporren.”271	

	

“Vader	kan	er	niet	overheen	komen	dat	hij	behandeld	werd	als	ieder	ander”,	zegt	

zijn	echtgenote.	Maar	uit	de	beschrijving	komt	juist	een	beeld	naar	voren	dat	hij	

zich	daarbij	had	neergelegd.	Murw	geworden	door	zijn	ervaringen	tijdens	en	na	de	

internering	was	hij	in	staat	de	situatie	te	aanvaarden	en	zijn	conclusies	te	trekken.	

Bij	Karel	Kerkhoven	kreeg	de	19e	eeuwse	nostalgie	een	20e	eeuwse	uitwerking:	in	

een	gedekoloniseerd	Indonesië	wilde	hij	niet	blijven,	ook	al	zou	dat	gekund	

hebben.		

	

	

		

	 	

	
271	SITFA,	Van	der	Hucht,	I.4.3.3.2.4,	inv.nr.	1198,	brief	van	Cornelia	Kerkhoven-Wiechert	aan	haar	dochters,	19	
juni	1947.	
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Conclusie	
Herinneringscultuur	is	niet	statisch,	het	ontwikkelt	zich	continu	en	toont	daarbij	

steeds	hoe	een	samenleving	betekenis	geeft	aan	zijn	verleden,	in	dit	geval	de	

koloniale	geschiedenis.	Ik	heb	onderzocht	hoe	de	veranderingen	in	beelden	over	

Indië	in	bronnen	van	en	over	de	theeplantersfamilie	Kerkhoven	verklaard	kunnen	

worden.	Het	archief	van	de	Sitfa	leent	zich	bij	uitstek	voor	dit	onderzoek,	omdat	er	

op	verschillende	tijdstippen	publicaties	zijn	verschenen	op	basis	van	de	

egodocumenten	die	in	het	archief	verzameld	zijn.	Hoewel	egodocumenten	zelf	ook	

gemedieerde	vormen	van	herinnering	zijn,	is	ervoor	gekozen	om	deze	bronnen	in	

dit	onderzoek	te	onderscheiden	van	de	gemedieerde	vormen	die	op	deze	bronnen	

zijn	gebaseerd.	Egodocumenten	als	representaties	van	het	verleden	die	verzameld	

zijn	in	een	archief,	zijn	namelijk	an	sich	nog	geen	bijdragen	aan	de	collectieve	

herinnering;	daarvoor	moeten	ze	gemedieerd	en	gelezen	worden.	Pas	nadat	

contemporaine	context	deze	in	een	eigen	perspectief	heeft	geplaatst,	krijgt	het	een	

eigen	relevantie,	stelt	Assmann.		

Dit	onderzoek	richtte	zich	op	die	relevantie;	door	de	egodocumenten	en	de	

gemedieerde	vormen	met	elkaar	te	vergelijken	én	te	analyseren	in	hoeverre	twee	

vormen	van	de	herinneringscultuur	tempo	doeloe	een	rol	spelen	in	de	teksten	en	

op	de	keuze	uit	fotomateriaal.	Want	hoewel	Nederlands-Indië	in	Nederland	

verschillend	en	op	vaak	tegenstrijdige	manieren	wordt	herinnerd,	is	tempo	doeloe	

een	dominante	vorm	in	de	herinneringsculturen	van	de	voormalige	kolonie.			

Tempo	doeloe	wordt	door	De	Mul	gezien	als	een	reactie	op	dekolonisatie	en	het	

verlies	van	Indië.	Daarbij	speelt	de	Indische	literatuur	een	belangrijke	rol.	Bijl	stelt	

echter	dat	tempo	doeloe	geen	specifiek	postkoloniaal	fenomeen	is.	Het	is	een	

continuïteit	van	een	nostalgie	die	al	voor	de	dekolonisatie	in	Nederlands-Indië	en	

in	de	Indische	letterkunde	aanwezig	was.	Het	idee	waarop	deze	nostalgie	is	

gebaseerd	is	dat	verschillende	rassen	ooit	hun	eigen	specifieke	ruimtetijden	

bewoonden,	waarbij	witte	mensen	in	het	moderne	tijdperk	thuishoorden	en	

bruine	mensen	in	een	ouder	tijdperk	of	in	geen	tijdperk.	Bijl	baseert	deze	nostalgie	

op	de	ideeën	van	zowel	Kosellec	als	Boym	die	hebben	gewezen	op	de	

veranderingen	van	het	concept	‘tijd’.	Er	ontstond,	onder	invloed	van	de	

toenemende	industrialisatie,	de	idee	dat	de	mens	invloed	kon	uitoefenen	op	zaken	
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die	verder	weg	in	de	tijd	lagen.	Daarmee	kreeg	het	begrip	toekomst	gestalte	in	de	

vorm	van	de	‘vooruitgang’.	Degenen	die	in	deze	vooruitgang	leefden	en	werkten,	

waren	witte	mensen	uit	Europa	en	Amerika.	Zij	dachten	centraal	te	staan,	als	

levend	in	“de	tijd”	die	gekoppeld	werd	aan	de	vooruitgang.	Andere	culturen	

werden	aan	deze	vooruitgang	afgemeten	en	als	barbaars,	onbeschaafd	of	achterlijk	

gelabeld.		

In	de	ontwikkeling	van	de	herinneringscultuur	tempo	doeloe	ligt	de	verklaring	

voor	de	veranderingen	die	bronnen	van	en	over	de	familie	Kerkhoven	vanaf	1860	

tot	2010	hebben	doorgemaakt.	Tempo	doeloe	als	19e	eeuwse	nostalgie	is	terug	te	

vinden	in	de	egodocumenten	van	zowel	Rudolph	Eduard,	Eduard	Julius	en	Karel	

Felix	Kerkhoven	en	diens	echtgenote	Cornelia	Kerkhoven-Wiechert.	Onder	invloed	

van	de	naoorlogse	tempo	doeloe,	die	zich	vooral	manifesteert	in	de	literatuur,	is	

deze	19e	eeuwse	koloniale	nostalgie	uit	de	gemedieerde	vormen	geweerd.	Dat	

gebeurde	niet	door	deze	te	problematiseren	maar	door	het	te	verzwijgen.		

Beelden	uit	het	witte	koloniale	perspectief	zijn	door	de	fotoboeken	van	

Nieuwenhuys,	maar	ook	door	de	roman	van	Haasse	verankerd	geraakt	in	de	

herinnering	aan	Nederlands-Indië,	stelt	Snelders.	In	de	jaren	80	van	de	20e	eeuw	

waren	de	fotoboeken	van	Nieuwenhuys	met	als	overkoepelende	titel	Tempo	doeloe	

–	een	verzonken	wereld,	trendsetter	van	de	tempo	doeloe	nostalgie.	Deze	

verzonken	wereld	werd	door	Nieuwenhuys	afgebakend	in	tijd,	namelijk	1870-

1920.	De	keuze	van	Nieuwenhuys	om	een	kwart	van	de	foto’s,	met	daarop	

Soendanezen	vrienden	en	personeel,	uit	het	fotoalbum	voor	het	huwelijk	van	

Mientje	van	der	Hucht	met	James	MacLachlan	weg	te	laten,	is	ook	kenmerkend	

voor	de	19e	eeuwse	koloniale	nostalgie.	Nieuwenhuys	scheidde	de	wereld	van	de	

Soendanezen	af	van	die	van	de	Europeanen	door	deze	foto’s	weg	te	laten.	De	foto’s	

in	het	album	komen	ook	niet	overeen	met	de	scheiding	tussen	Europeanen	en	

Indonesiërs	die	Nieuwenhuys	aanbracht	in	zijn	trilogie.	Op	dit	punt	stelt	de	

familiegeschiedenis	in	de	vorm	van	dit	fotoalbum	deze	19e	eeuwse	koloniale	

nostalgie	ter	discussie.		

Beide	lagen	van	tempo	doeloe	nostalgie	komen	voor	in	het	hoofdstuk	Theejonkers	

van	de	Preanger	in	Nieuwenhuys’	Komen	en	blijven.	Het	geromantiseerde	beeld	van	

de	families	als	de	theejonkers	in	de	Preanger	duid	ik	als	naoorlogse	tempo	doeloe,	
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waarin	de	onschuld	centraal	staat.	De	conflicten	maar	ook	sporen	van	koloniaal	

geweld	werden	niet	genoemd	door	Nieuwenhuys.	Daarmee	is	Komen	en	blijven	te	

duiden	als	een	scharnierpunt	waarin	de	19e	eeuwse	koloniale	nostalgie	de	

naoorlogse	tempo	doeloe	elkaar	ontmoeten.			

Haasse	heeft	nagenoeg	alle	19e	eeuwse	koloniale	nostalgie	uit	de	egodocumenten	

van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	geweerd	uit	Heren	van	de	thee,	de	tweede	

mediatie	van	egodocumenten	uit	het	archief	dat	een	groot	publiek	bereikt	heeft.	

Deze	roman	heeft	een	belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	de	collectieve	herinnering	

aan	Nederlands-Indië	in	Nederland.	De	goede	ontvangst	van	de	roman	door	

publiek	en	recensenten	maakten	het	tot	een	succes.	Het	feit	dat	Haasse	in	de	

roman	fictieve	elementen	toevoegde	werd	door	velen	niet	gezien	en	zo	werd	het	

personage	Rudolf	Eduard	Kerkhoven	vereenzelvigd	met	de	man	die	de	brieven	had	

geschreven.	De	enige	mogelijkheid	om	te	onderzoeken	in	hoeverre	Heren	van	de	

thee	de	brieven	had	gevolgd,	was	om	de	roman	met	de	brieven	te	vergelijken.		

De	uitkomsten	daarvan	zijn	dat	Haasse	weliswaar	de	chronologie	van	het	leven	

van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	goeddeels	volgt,	maar	op	de	thema’s	van	de	

naoorlogse	nostalgie	van	tempo	doeloe	heeft	ingegrepen.	Het	gaat	daarbij	om	de	

tropische	natuurervaring,	authenticiteit	en	schoonheid.	Haar	eigen	ideeën	over	de	

ervaring	met	de	tropische	natuur	schrijft	ze	in	de	roman	toe	aan	Rudolph	

Kerkhoven.	Daarbij	grijpen	de	Indische	identiteit	en	de	tropische	natuur	in	elkaar;	

de	tropische	natuur	is	bij	Haasse	constitutief	voor	een	Indische	identiteit.	In	zijn	

brieven	gaf	Rudolph	Kerkhoven	weinig	blijk	van	dergelijke	natuurervaringen.	Hij	

was	geïnteresseerd	in	thee-	en	kinacultuur	en	wilde	de	onderneming	Gamboeng	

tot	een	zakelijk	succes	maken.	Zijn	blik	op	de	omgeving	was	dan	ook	meer	zakelijk.	

Het	kenmerk	schoonheid	uit	de	naoorlogse	tempo	doeloe	nostalgie	is	te	vinden	in	

wat	Haasse	heeft	weggelaten;	de	passages	waarin	Rudolph	Kerkhoven	zich	uitlaat	

over	Indo-Europeanen.	Zijn	uitspraken	over	hen	wijzen	allemaal	op	de	19e	eeuwse	

koloniale	nostalgie,	het	zijn	uitspraken	die	een	racistische	basis	hebben.	Dit	

weglaten	uit	Heren	van	de	thee	is	op	te	vatten	als	een	vorm	van	koloniale	afasie,	het	

verzwijgen	van	wat	niet	in	het	zelfbeeld	past.	In	dit	geval	is	dat	het	zelfbeeld	van	

Haasse,	niet	van	de	personages	waar	ze	over	schrijft.	In	de	alinea	waarin	Haasse	

een	kleine	samenvatting	geeft	van	deze	uitlatingen	van	de	19e	eeuwse	koloniale	
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nostalgie,	zijn	deze	door	haar	afgezwakt.	Daarmee	heeft	ze	Rudolph	Eduard	

Kerkhoven	acceptabel	gemaakt.	Hij	werd	een	representant	van	de	fatsoenlijke	

koloniaal	die	het	beste	voorhad	met	de	mensen	om	hem	heen.	Door	hem	kon	

Haasse	zichzelf	verontschuldigen;	hij	hoorde	immers	tot	dezelfde	koloniale	elite	

die	in	Nederlands-Indië	hun	bestaan	hadden.		

Haasse	heeft	met	deze	roman	ook	een	antwoord	gegeven	op	de	polemiek	rond	

haar	betwiste	Indische	identiteit.	Een	argument	daarvoor	is	haar	uitspraak	tijdens	

het	eerste	gesprek	over	de	roman	in	1985.	Het	was	voor	haar	leven	zingevend	om	

een	Indische	roman	te	schrijven.	Met	de	brieven	van	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	

kon	authenticiteit	haar	niet	meer	ontzegd	worden.	Naast	dat	ze	zelf	in	Indië	had	

geleefd,	had	haar	hoofdpersoon	dat	ook	gedaan,	en	die	hoofdpersoon	had	echt	

bestaan.	‘Naar	waarheid’	geportretteerd	werd	een	belangrijk	element	in	recensies	

en	navolgende	mediaties.	Zelf	verantwoordde	zij	zich	in	de	roman	door	uit	te	

spreken	dat	het	weliswaar	een	roman	was,	maar	geen	fictie.		

Daarmee	komt	de	postmoderne	intentie	van	de	roman	op	losse	schroeven	te	staan.		

In	postmoderne	literatuur	wordt	rekenschap	afgelegd	over	de	houdbaarheid	van	

grenzen	tussen	feit	en	fictie.	In	hoeverre	kan	het	verleden	kenbaar	zijn?	In	de	

historische	romans	van	Haasse	is	dit	gedachtegoed	in	toenemende	mate	aanwezig.	

De	vraag	is	of	dat	ook	voor	Heren	van	de	thee	geldt.	Haasse	heeft	van	Rudolph	

Kerkhoven	het	personage	Rudolf	Kerkhoven	gemaakt.	Het	belang	wat	met	deze	

fictionalisering	gepaard	ging,	wijst	echter	niet	zozeer	op	een	postmoderne	intentie	

van	de	roman,	maar	meer	op	een	manier	om	haar	eigen	verleden	in	het	koloniale	

Nederlands-Indië	te	verontschuldigen.	Daarmee	sluit	het	aan	bij	de	naoorlogse	

tempo	doeloe	nostalgie.				

Het	is	de	kracht	van	literatuur,	stelde	De	Mul,	dat	een	verhaal	meer	beklijft	dan	de	

feiten.	Dat	laat	Brieven	van	de	thee	van	Noordervliet,	waarin	zij	een	keuze	maakte	

uit	de	brieven,	zien.	Het	boek	heeft	weinig	aandacht	gekregen.	Ook	Noordervliet	

volgde	de	roman	van	Haasse	op	de	voet.	De	selectie	die	zij	maakte,	werd	niet	voor	

niets	een	schaduwwaarheid	genoemd.	Ook	Noordervliet	liet	de	brieven	weg	die	het	

onschuldige	tempo	doeloe	beeld	van	Kerkhoven	als	fatsoenlijke	koloniaal	zou	

doorbreken,	terwijl	zij	de	vrijheid	had	om	die	wel	op	te	nemen.	Datzelfde	geldt	

voor	de	adaptatie	naar	toneelstuk,	door	Ger	Thijs.		
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Ook	in	het	archief	zelf	is	sprake	van	tempo	doeloe	in	de	vorm	van	

compartimentalisering	en	emerging	memory,	twee	aspecten	die	in	het	hedendaags	

onderzoek	naar	herinneringscultuur	een	prominente	plek	innemen.	Veelzeggend	is	

wat	er	wordt	weggelaten	of	verzwegen.	In	dit	onderzoek	betrof	dat	de	Soendanese	

nazaten	en	het	bezit	van	een	Surinaamse	koffieplantage.	

De	reflecties	van	de	nazaten	van	de	families	uit	het	archief,	zowel	op	de	

gemedieerde	publicaties	als	op	eigen	herinneringen,	zijn	geanalyseerd	aan	de	hand	

van	de	documentaire	Nieuwe	heren	van	de	thee	van	Ad	’s-Gravesande.	Ook	’s-

Gravesande	en	Blokker	zijn	van	mening	dat	Rudolph	Eduard	Kerkhoven	naar	

waarheid	is	geportretteerd.	In	de	documentaire	komt	summier	de	positie	in	beeld	

die	Indo-Europeanen	innamen	in	Nederlands-Indië	van,	door	het	interview	met	

Marcel	Huguenin.	Wat	de	documentaire	wel	aantoont,	zijn	de	verschillen	waarmee	

de	nazaten	reflecteren	op	hun	koloniale	familiegeschiedenis.	’s-Gravesande	zet	

deze	verschillen	als	tegenstelling	tegenover	elkaar.	Het	idealisme	versus	de	

economische	motieven	van	hun	voorouders	wordt	getoond.	Ook	de	uitspraak	van	

Van	der	Meer,	die	wijst	op	verschillen	in	koloniale	denkbeelden	in	de	familie	

Kerkhoven,	laten	zien	dat	er	meer	differentiatie	bestond	in	de	perspectieven	van	

de	nazaten.	Er	zijn	ook	aantoonbare	verschillen	tussen	de	verschillende	generaties	

in	het	omgaan	met	de	Indo-Europese	voorouders.	De	uitkomsten	zijn	in	

overeenstemming	met	wat	uit	het	onderzoek	van	Barnwell	blijkt.	De	omgang	van	

nazaten	van	Eduard	Julius	Kerkhoven	met	hun	Indonesische	roots	heeft	zich	

omgekeerd	van	schaamte	naar	trots.		

De	verklaring	van	de	continuïteit	van	tempo	doeloe	in	de	adaptaties	ligt	deels	in	de	

uitspraak	van	De	Mul;	het	is	de	kracht	van	de	literatuur	dat	een	verhaal	meer	

beklijft	dan	de	feiten.	De	heer	van	de	thee	Rudolf	Kerkhoven	is	opgeschoond	door	

Haasse	en	het	is	deze	familiegeschiedenis	die	heeft	bijgedragen	aan	de	

herinneringscultuur	aan	Nederlands-Indië	in	Nederland.	Het	toneelstuk,	de	

documentaire	en	de	uitgave	van	de	geselecteerde	brieven	volgen	de	roman.	Om	

een	reëler	beeld	van	Rudolph	Kerkhoven	en	zijn	familieleden	te	krijgen,	was	het	

noodzakelijk	om	via	dit	onderzoek	de	egodocumenten	te	vergelijken	met	de	

mediaties,	met	name	die	van	Nieuwenhuys	en	van	Haasse.	Waar	deze	een	eenzijdig	

beeld	geven	van	de	theeplantersfamilie	Kerkhoven,	konden	beelden	en	mythen	
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waarop	dat	gebaseerd	was	vanuit	het	archiefmateriaal	worden	bijgesteld.	De	

onschuld	van	tempo	doeloe	durven	verliezen,	dat	is	wat	de	mediaties	hebben	

nagelaten.	Zo	blijft	een	veelzijdige	herinnering	aan	Nederlands-Indië	achterwege,	

concludeert	Snelders	in	haar	onderzoek.	Onderzoek	naar	familiegeschiedenis	in	

relatie	tot	de	herinneringscultuur	biedt	goede	mogelijkheden	om	een	eenzijdige	

herinneringscultuur	bij	te	stellen.		
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1961),	54.	

Figuur	3:	Mientje	van	der	Hucht,	Parakan	Salak,	1860-1861,	fotografen	K.F.	Holle	

en	Th.	Pryce.	Bron:	collectie	Stichting	Indisch	Thee-	en	Familiearchief	Van	der	

Hucht	cum	suis.	

Figuur	4:	Soendanees	personeel,	Parakan	Salak,	1860-1861,	fotografen	K.F.	Holle	

en	Th.	Pryce.	Bron:	collectie	Stichting	Indisch	Thee-	en	Familiearchief	Van	der	
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Summary	

This	research	focused	on	the	interaction	between	memory	culture	and	colonial	

family	history.	The	archive	of	Stichting	Indisch	Thee-	en	Familiearchief	Van	der	

Hucht	cum	suis	lends	itself	well	to	such	research.	It	contains	a	rich	collection	of	

ego-documents,	photographs	and	other	material,	which	have	been	mediated	in	

various	publications	since	1982.	Analyzed	is	how	changes	in	images	during	the	

period	1860-2010	of	and	about	the	Kerkhoven	tea	planter	family	in	West	Java	can	

be	explained.	To	what	extent	did	the	memory	culture	tempo	doeloe,	a	dominant	

frame	in	the	memories	of	the	Dutch	East	Indies	in	the	Netherlands,	influence	this?	

Bijl	argues	that	19th	century	colonial	nostalgia,	based	on	the	idea	that	the	white	

European	person	lives	in	a	different	space-time	than	the	brown	Indonesian,	

underlies	the	memory	culture	of	tempo	doeloe	as	it	developed	after	the	Second	

World	War.	

This	19th	century	nostalgia	is	fully	present	in	the	ego-documents,	not	only	in	that	

of	the	contemporary	generation,	but	also	in	letters	from	later	generations	in	the	

Dutch	East	Indies.	In	Komen	en	blijven	(1982)	by	Rob	Nieuwenhuys,	both	19th	

century	colonial	nostalgia	and	post-war	tempo-goo	nostalgia	are	present.	Most	

striking	is	the	novel	Heren	van	de	thee	(1992)	by	Hella	S.	Haasse.	Haasse	has	left	

out	all	traces	of	19th	century	colonial	nostalgia.	Ironically	enough,	this	adaptation	

fulfills	the	characteristics	of	the	post-war	tempo	doeloe,	which	Haasse	wanted	to	

keep	away	from.	With	this	novel	Haasse	provided	an	answer	to	the	polemic	

surrounding	her	disputed	Indies	identity.	At	the	same	time,	her	interventions	point	

to	the	innocence	of	colonial	rule.	Her	emphasis	on	the	authenticity	of	the	sources	

("This	is	a	novel,	but	not	fiction")	meant	that	readers	could	not	only	identify	with	

the	‘decent’	colonial	Kerkhoven,	but	also	considered	the	novel	to	be	true.	This	

contradicts	Haasse's	postmodern	intent	in	most	of	her	historical	novels.	The	novel	

has	been	reprinted	many	times	and	has	been	published	worldwide,	thus	making	an	

important	contribution	to	the	memory	culture	of	tempo	doeloe.	This	research	

shows	the	importance	of	colonial	family	history	in	relation	to	cultural	memory	as	it	

offers	good	opportunities	to	adjust	a	unilateral	image	of	the	colonial	past.	


