
 

 

Woord van het bestuur 

Zoals gebruikelijk is hier in het begin van het Bulletin weer een berichtje 

vanuit het bestuur.  

 

Wat ons vrijwilligersbestand betreft: Rob Henskes heeft na jarenlang 

actief te zijn geweest voor het IFA zijn werkzaamheden per 15 mei 

beëindigd. Rob had het beheer over de Lijst Indische Familienamen en 

over de ordners met familiedossiers. Ook zorgde hij voor het correct 

terugleggen van geraadpleegde dossiers. Wij zullen zijn bedrage erg 

missen!  

 

Er bereikten ons van januari i tot eind juni 2019 rond de 150 e-mails met 

verzoeken om informatie. Werk genoeg dus voor onze groep vrijwilligers 

die zich bezighoudt met de beantwoording ervan! In het eerste half jaar 

van het jaar ontvingen we 40 bezoekers. Tijdens een bezoek kan men 

desgewenst nog wat uitleg krijgen bij de gevonden informatie. 

 

Vanaf 5 maart 2019 was onze 

tentoonstelling ‘Op verlof in 

Holland’ te zien, in het Historisch Informatie Punt in de Centrale 

Bibliotheek. Er staat nu nog een klein gedeelte, dat binnenkort 

opgeruimd gaat worden. Het was leuk met bezoekers in gesprek te 

gaan, die soms vertelden dat ook hun familie op verlof was geweest. 

 

Op 14 maart 2019 hebben wij samen met een aantal van onze 

vrijwilligers en van onze donateurs met veel belangstelling geluisterd 

naar de lezing van drs. Lohnstein, werkzaam bij museum Bronbeek. Het 

onderwerp was de uniformering in Nederlands-Indië. Hij liet ons foto’s zien van verschillende uniformen en 

ambtskledij en gaf daarbij uitleg. Aan de hand van uniformering is het mogelijk de functie, de rang en status 

van een persoon vast te stallen alsmede een datering van de foto. 

 

De eerstkomende vergadering van het bestuur met de vrijwilligers is gepland voor donderdag 12 

september. Er zal dan ook afscheid genomen worden van Rob Henskes. 

 

U hebt, naar ik aanneem, via diverse persberichten vernomen dat het Nationaal Museum Sophiahof in Den 

Haag op 27 juni 2019 door koning Willem-Alexander is geopend. Onze voorzitter, Roy Bernasco, was hierbij 

aanwezig, in zijn hoedanigheid van lid van het Algemeen Bestuur van het Indisch Platform. Het Indisch 

Familie Archief is nog altijd is aangesloten bij deze organisatie.  

 

Tot slot bedanken wij de donateurs voor hun financiële bijdragen en de vrijwilligers voor het vele werk dat zij 

voor het IFA verrichten. En wij wensen u een heel mooie zomer! 

 

door Linda van Wijk-Hadders, secretaris 

 

 

(wordt vervolgd op pagina 2)  

Jaargang 19, nummer 1, juli 2019 (verschijnt 2 maal per jaar) 

In dit nummer 

1 Woord van het bestuur 

2 Schenkingen 2019 

 Bijdrage van onze 

vrijwilligers 

3/4vervolg Bijdrage van onze 

vrijwilligers 

4 Aankondigingen & 

Evenementen 

 Verzoekje 

 Bedankt 



 
BULLETIN VOOR DE DONATEURS VAN DE STICHTING INDISCH FAMILIE ARCHIEF PAGINA 2 

 

Schenkingen 
 

Van januari tot en met juni 2019 ontvingen wij de volgende schenkingen. Wij 

bedanken de schenkers hierbij van harte! Onze vrijwilliger dhr. D. Schröder 

inventariseert de schenkingen op zeer nauwkeurige wijze.  

 

NIOD Amsterdam, familiearchief De Vos, bestaande uit fotoalbums, brieven en 

persoonlijke documenten. Dhr. J.C. de Vos was gouverneur van Midden-Java 

van 1933 tot 1937. Het NIOD had het archief ontvangen van mw. J.L. de Vos. 

Maar bood het ons aan omdat er geen verband met de Tweede Wereldoorlog 

was. We troffen prachtige oude foto’s aan, sommige gemaakt door Woodbury 

& Page. 

 

Dhr. R.M.M. Francissen, kopie van een doopakte van Helena Theresia Deeleman 

1809; een kopie van een schriftje met persoonlijke familieaantekeningen betreffende de familie Bouman uit 

de periode 1733-1903, plus transcripties; een kopie van een foto van Europees verlof van leden van  familie 

Deeleman. 

 

Mw. L. Kemper, stamboom Van Riel. Dhr. P. Klencke, stambomen Loth en Klencke. Dhr. B. Companjen, 

foto’s, fotoalbums en documenten, betreffende de families Companjen en Hissink. Mw. Y. Verhoeve, 

Levensverhalen Machiel Pieter Verhoeve, Cornelis Verhoeve, en Sjoukje Faber, moeder van M.P. en C. 

Verhoeve. 

 

Familie Hillen, archief Hillen-Japikse 1887-1948. Het archief bestaat uit zes dozen met genummerde akten, 

brieven, foto's, albums, films en dvd's, volgens een bijgevoegde inventarislijst. Het archief is beperkt 

toegankelijk. 

 

Wijlen mw. V.R. Jongeneel-Witmer (overgedragen door dhr. K.A. Hellinga), 

foto’s, fotoalbums, documenten, kampdagboekje, poesiealbum 

betreffende de families Witmer, Jongeneel en Tegelaar. Vooral het 

kampdagboekje en het poesiealbum zijn heel indrukwekkend. Het 

kampdagboekje is bijgehouden van 1942 tot 1945, zie foto. Het 

poesiealbum dateert van 1942 en 1943. 

 

Mw. E. Leijder-Havenstroom, 3 brieven gestuurd vanuit Surabaia door mw. 

M.J. Cainap aan haar zuster mw. A. van Poppel-Cainap in Amsterdam, in 

de jaren 1978-1979. 

Dhr.  Bouwhuis, uit de nalatenschap van mw. R. Bouwhuis-De la Croix, een 

aantal Indische bladen, overlijdensadvertenties, diverse boeken, 

waaronder de genealogie van de familie Dumas, genealogieën van de 

families De Gruiter, Notenboom, Sigmond, De Vrij, Koppenol, Voorbij, 

Jansz, Van Braam Morris, Van der Eb, Meijer en Dezentjé. 

      door Linda van Wijk-Hadders 

 

 

 

Bijdrage van onze vrijwilligers: 
 

Uit de collecties van het IFA 
 

Onder bovengenoemde titel laat ik vanaf nu de lezers van het IFA-bulletin kennis maken met interessante 

foto’s, documenten en voorwerpen uit de IFA-collecties. Waar de Indische Genealogische Vereniging (IGV) 

“the place to be” is voor het publiceren van Indische genealogieën, is het IFA de ontmoetingsplek in 

Nederland bij uitstek voor mensen die onderzoek doen naar hun Indische familiegeschiedenis. Het IFA 

beheert een unieke en gevarieerde collectie Indische familiaria, die al menig Indisch familieonderzoek op 

weg heeft geholpen. De IFA-collecties behoren tot het Indisch en daarmee ook Nederlands cultureel 

erfgoed. Zij verdienen daarom in alle opzichten de aandacht van beleidsmakers, onderzoekers en andere 

geïnteresseerden. (wordt vervolgd op pagina 3)  
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In deze eerste aflevering staat de 

Asal-oesoel uit de Japanse tijd 

centraal. In de IFA-collecties treft 

men veel van deze 

afstammingsbewijzen aan. 

Degenen die het allemaal 

meemaakten, weten dat internering 

in het Jappenkamp kon worden 

ontlopen als men met behulp van 

dit document aantoonde 

voldoende Aziatische voorouders te 

hebben. Vanaf 1943 ging het er om 

dat men drie generaties terug 

minimaal vier inheemse 

overgrootouders had. De hier 

afgebeelde asal oesoel van Edward 

Halley Crawfurd laat zien dat dit wat 

hem betreft het geval was. Hij 

overleefde de Tweede 

Wereldoorlog en overleed te 

’s-Gravenhage op 26 februari 1977. 

 

Lezers die zelf ook zo’n document in 

hun bezit hebben, kunnen als zij dit 

willen een scan sturen naar 

secretariaat@indischfamiliearchief.nl 

 

Toegestuurde asal oesoels worden 

opgenomen in de IFA-collecties, 

uiteraard met vermelding van de 

naam van de afzender. 

 

door Roel de Neve, vrijwilliger 

 

 

 

 

Dick’s zomer recepten 
 

Beste lezers, 

Voor deze zomer heb ik een tweetal recepten. Eenvoudig, maar wel lekker.  

 

Het volgend gerecht is heerlijk als toetje en als tussendoortje. Asinan is een ingelegde groente- of fruitschaal. 

Asin, Indonesisch voor 'zout', is het proces van het conserveren van de ingrediënten door ze te weken in een 

oplossing van zout water. Asinan lijkt veel op rujak ', dat meestal vers wordt geserveerd, terwijl asinan 

groenten of fruit behoudt. 

 

Asinan Sayur 

 

200 gr. fijngesneden rauwe witte kool 

200 gr. fijngesneden sawi asin 

200 gr. fijngesneden rauwe wortel  

100 gr. rauw gewassen taoge 

2 rode lombok half grofgesneden  

100 gr. grof gemalen gezouten vliespinda's 

2 rauwe tahu’s in kleine blokjes 

 

Dit alles door elkaar mengen. 

 

(wordt vervolgd op pagina 4)  
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Saus (saus moet zoet zuur zijn) 

 

3 dl azijn 

1,5 dl water 

1 theelepel sambal oelek  

zout en suiker naar smaak  

1 teentje knoflook heel fijngesneden 

Strooi de saus over de groenten en meng alles goed. Laat het ongeveer 3 uur goed intrekken. Bewaren in 

de koelkast. 

 

Als snack: Katjang Godok (gekookte pinda's in dop) 

 

500 gr. pinda's in dop 1 nacht weken in 2 liter koud 

water met 1 eetlepel zout. 

 

Zet de pinda's met het water op het vuur. Het water 

op laag vuur ongeveer 2 uur laten koken. Zo nodig 

wat water bij als het te weinig is. De pinda's moeten 

zacht zijn maar stevig. Giet het water af als het klaar is 

en laat het afkoelen. 

 

Ik hoop dat het u zult smaken. 

door Dick Kool, vrijwilliger 

Aankondigingen & evenementen 

Zomersluiting: van woensdag 24 juli tot woensdag 4 september. Donderdag 18 juli nog geopend, woensdag 

4 september weer geopend. 

Nationale Herdenking 15 Augustus 1945: het IFA heeft weer een stand in het Crowne Plaza hotel tijdens het 

middagprogramma. 

Verzoekje 

Wij willen u graag uitnodigen om uw bijzondere verhaal over uw zoektocht naar voorouders, of eventueel 

een leuke, bijzondere of aparte ervaring waarbij onze stichting en/of vrijwilligers een rol in hebben gespeeld 

aan ons toe te sturen. Wij zullen dan, na onderling overleg, uw bijzondere verhaal in ons eerstvolgende 

beschikbare bulletin te plaatsen. De sluitingsdatum voor aanleveren van uw stukjes is 15 november 2019. 

Bedankt 
Wij danken onze donateurs en vrijwilligers dat u ook in 2019 weer onze stichting heeft gesteund met uw 

bijdrage. U allen maakt het mogelijk om het verleden, generatie op generatie, voor de toekomst te 

waarborgen als onderdeel van het Indisch erfgoed. 

 

We hopen natuurlijk dat u ons ook in 2019 blijft steunen. Zoals u weet versturen we geen Acceptgiro’s. Mocht 

u uw jaardonatie nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit dan alsnog minimaal Euro 25 overmaken naar 

het onderstaand vermeld bankrekeningnummer. Een vriendelijk doch dringend verzoek om bij het betalen 

per bank de naam van de donateur, postcode en woonplaats te vermelden. Dit maakt het voor ons 

mogelijk om uw bijdrage correct in onze administratie te verwerken en om met u in contact te blijven. 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

 

Een hele mooie zomer toegewenst! door Paula Casey - ten Brink, vrijwilliger 

Bezoekadres: Spui 68, in de Centrale Bibliotheek op de 4de verdieping, 2511 BT Den Haag 

Telefoon nr: (070) 752 5836 (alleen bereikbaar tijdens de openingstijden) 

Openingstijden: woensdag & donderdag van 10.00 tot 15.00 uur 

Postadres: Postbus 10300, 2501 HH  Den Haag 

website: www.indischfamiliearchief.nl 

info@indischfamiliearchief.nl (voor informatieaanvragen betreffende familienamen) 

secretariaat@indischfamiliearchief.nl (voor donateurschap, adreswijziging, bulletin e.d.) 

bestuur@indischfamiliearchief.nl (voor bestuursaangelegenheden) 

Kamer van Koophandel: Gooi- en Eemland 41190384 

IBAN: NL 20 ABNA 051 67 68 670 t.n.v. Stichting lndisch Familie Archief Den Haag 
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