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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter Dhr John Jacobs, tel. 020-6900306/0653690696,  

jejacobs@upcmail.nl 

Secretaris  Mw. Elly Ang, tel. 020-4417566,  

elly.ang@casema.nl 

Penningmeester Vacature 

 

 

Secretariaat De Vriendschap 

Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 

tel. 020-4417566 e-mail: info@verenigingdevriendschap.nl 

website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092  

t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen 

KvK nummer 405 368 50 

Adreswijzigingen of afmeldingen s.v.p. schriftelijk of per e-mail doorgeven 

aan het secretariaat. 

 

Contributie 

 Met machtiging: € 30,00 per jaar per echtpaar of € 15,00 per persoon 

 De contributie betreft het lopende kalenderjaar. Afmeldingen graag twee 

maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1 november. 

 

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief 

 Deadline nr. 2017-4: 10 november 2017 

 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 12 

 

Clubmiddagen 

 Meestal op de 1ste zaterdag van de maand,  

voor exacte data zie agenda op de achterkant van de Nieuwsbrief.  

 Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.  

 Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.  

Catering 

Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die 

keer kunt bestellen. Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en 

met de zondag vóór de clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten 

informeren over de te verkrijgen snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te 

bestellen bij Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322). 

 

 

file:///C:/Users/hp/Downloads/jejacobs@upcmail.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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INHOUDSOPGAVE  

 

In memoriam Pik Sin The p. 4 

Voorwoord Voorzitter p. 5 

CLUBMIDDAG ZATERDAG 2 SEPTEMBER 

Lezing door Anne van der Veer, 'Chinese strijdgroepen en de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, 1945-1950' 

p. 6 

NAAR DEN HAAG, ZONDAG 24 SEPTEMBER 

Indische Voorstelling Adieu Indië en Rijsttafel   

p. 6-7 

CLUBMIDDAG ZATERDAG 7 OKTOBER 

Lezing door mw. drs. Feng-Chun Ma, 'De Chinese kunstmarkt, 

van zero tot booming' 

p. 8 

 

NIEUWS UIT DE SECTIES 

 

LUSTRUM …....Mahjong  23-25 juni 2017   p. 9-10 

BIBLIOTHEEK 

Aanwinst: Sarah Rose, ‘For the Tea in China, How England 
Stole the World’s Favorite Drink and Changed History’  

p. 11-12 

Nieuwe rubriek: PRIKBORD   

Ons eerste clubblad, september 1993 

p. 14 

 

PRIKBORD 

Op pagina 14 vindt u een nieuwe rubriek: PRIKBORD. Deze rubriek is 
bedoeld voor alle leden die iets willen mededelen of vertellen aan de andere 

leden. Het Prikbord is niet voor commerciële mededelingen. Als eerste 
bijdrage vindt u een verslag over de eerste uitgave van de Nieuwsbrief van 

de Vriendschap in 1993. Copij kunt u opsturen naar Elly Ang, 
elly.ang@casema.nl 

 

ADVERTEREN 

Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl 

Kosten per nieuwsbrief: Hele pagina € 50,00 Halve pagina € 25,00 

Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566 

 

 

EIGEN RISICO  

Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en 

introducés die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde 

activiteiten doen dat voor eigen risico. De vereniging is mitsdien niet 

aansprakelijk voor schade, door de leden, niet-leden en introducés geleden 

tijdens of in verband met de activiteiten van de vereniging.  

(Zie art. 16 van H.H.R.) 

 

   

file:///C:/Users/hp/Downloads/elly.ang@casema.nl
info@verenigingdevriendschap.nl
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IN MEMORIAM  

The Pik Sin (Yogyakarta 1927-Amsterdam 2017)  

          The Pik Sin werd geboren in Yogyakarta in 1927. Zijn vader en moeder 
dreven een handel in batik en tabak. The was het zesde kind uit het gezin met 

negen zonen en dochters. Als kind was The al zeer leergierig, hij wilde graag 
weten ‘hoe de dingen in elkaar zaten’. Als enig kind van het gezin leerde hij door 

en zijn moeder ondersteunde hem daarin. Het was niet makkelijk. Door de 
Japanse bezetting was zijn middelbare schoolopleiding afgebroken. In 1947 trok 

hij dwars door niemandsland naar Semarang om zijn HBS-opleiding te 
voltooien. In 1949 begon hij de studie astronomie aan het Institut Teknologi in 

Bandung. Hij deed behoorlijk lang over zijn studie, omdat zijn ouders hun 

fabriekje waren kwijtgeraakt tijdens de politionele acties, zijn vader inmiddels was 
overleden, en The als bijlesleraar in zijn onderhoud moest voorzien. Na zijn 

afstuderen werd hij tewerkgesteld aan het Observatorium Bosscha (Bosscha 
Sterrenwacht in Lembang) waar hij opklom tot directeur. Tevens vervulde hij het 

professoraat in astronomie aan de ITB. In 1958 werd hem de gelegenheid 
geboden te promoveren met een Kennedy Aid beurs aan de Case Institute of 

Technology in Cleveland in de Verenigde Staten. Daarvan heeft hij, inmiddels 
getrouwd, graag gebruik gemaakt.  

          In 1968 bood professor Van Albada, zijn voormalige hoogleraar Bandung en 
toentertijd hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, The een positie aan als 

wetenschappelijk onderzoeker aan de faculteit sterrenkunde. The besloot daarop 
Indonesië te verlaten, want aan de Sterrenwacht in Lembang ontbraken hem de 

financiële middelen om serieus onderzoek te doen. Sindsdien woonde en werkte 
The met zijn gezin in Nederland. Hij was werkzaam aan de UvA als hoogleraar 

sterrenkunde totdat hij in 1993 met emeritaat ging. The was er trots op dat hij de 

eerste Indonesisch-Chinese professor sterrenkunde was in Nederland. Na zijn 
pensionering pakte The andere zaken aan. Hij was voorzitter van De Vriendschap 

tussen 1993-1996. Fotografie werd zijn grote hobby, die hij combineerde met 
digitale bewerking. Met zijn fotografische kunstwerken deed hij mee met 

internationale competities. The laat zijn vrouw Helga achter, een zoon en een 
dochter uit zijn eerste huwelijk, en drie kleinkinderen. 

Ing Lwan Taga-Tan 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Beste leden, 

 
Ik begin eerst met een droevige mededeling. Op 25 juli jl. is één van onze oud- 

voorzitters, de heer The Pik Sin, op de leeftijd van 89 jaar overleden. De heer The 
Pik Sin is gedurende de periode maart 1994 tot maart 1996 voorzitter van onze 

vereniging geweest. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen alle sterkte toe en 
dat de tijd het verdriet mag verzachten.   

 
Het is augustus en nog steeds zomer wanneer ik dit voorwoord schrijf. Deze 

nieuwsbrief verschijnt in september en dan komen de activiteiten van de secties 
weer tot leven. Zie ook de berichtgevingen hierover in de navolgende pagina’s van 

deze Nieuwsbrief. 
 

Tot op heden hebben wij nog geen penningmeester. Elly Ang en ondergetekende 
doen nu gezamenlijk de werkzaamheden van de penningmeester. Een  belangrijke 

onderdeel hiervan is vanzelfsprekend de inning van de contributie 2017. Bij 

ontbreken van een penningmeester geschiedt de inning dit jaar later dan normaal.  
Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven hebben wij, via o.a. 

email, verzocht dit alsnog te doen.  
We hopen dat de vacature van de penningmeester zo spoedig mogelijk wordt 

vervuld. 
Op resp. 2 september en 7 oktober worden tijdens de clubmiddag lezingen 

gehouden. 
De lezing op 2 september a.s. door mw. Anne van der Veer gaat over “Chinese 

strijdgroepen en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, 1945-1950 “. 
Op 7 oktober a.s. geef mw. Drs. Feng Chun Ma een lezing over “De Chinese 

kunstmarkt van zero tot booming". 
 

Wens u allen veel plezier met uw activiteiten in het naseizoen. 
 

John Jacobs 

 
 

CONTRIBUTIE VOOR 2017 
 

Wij verzoeken onze leden die de contributie voor 2017 nog niet hebben betaald 
het zo spoedig mogelijk te willen doen. 

Zoals u weet er komen GEEN acceptgirokaarten meer! 
U kunt voor volgend jaar 2018 een “Machtiging tot automatische afschrijving van 

de jaarcontributie” insturen aan het secretariaat. 
Contributie voor een echtpaar bedraagt euro 30,-- en voor een enkel lidmaatschap 

euro 15,--. 
Gelieve op rekening van de Vriendschap te doen overmaken: 

IBAN: NL 85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen. o.v.v. 
contributie 2017, naam en adres! 
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CLUBMIDDAG, ZATERDAG 2 SEPTEMBER 

 

Lezing door Anne van der Veer,  
'Chinese strijdgroepen en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, 

1945-1950' 

Vaak wordt gedacht dat de Chinese gemeenschap in Indonesië zich zo min 
mogelijk probeerde te mengen in het conflict tussen Nederland en de Indonesische 

republiek. Dat zou anders maar geweld uitlokken van Indonesische strijdgroepen. 

Dat er ook strijdgroepen door Chinezen werden opgericht, is veel minder bekend. 
Deze lezing bespreekt twee van die strijdgroepen, de Pao An Tui (PAT) uit Jakarta 

en de Angkatan Muda Tionghoa (AMT) uit Surabaya en Malang. 
 

Beide groepen werden opgericht vanuit de Chinese (peranakan) gemeenschap, 
maar ze stonden ieder aan de andere kant van het conflict. De Pao An Tui was een 

bondgenoot van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en probeerde de 
Chinese gemeenschap te beschermen tegen Indonesisch geweld. De Angkatan 

Muda Tionghoa werkte samen met het Indonesische leger (TNI) en volksmilities 
(laskar rakyat) om zo de vijandelijkheden tussen Chinezen en Indonesiërs te 

doorbreken.  
 

In de lezing wordt nagegaan in hoeverre beide strijdgroepen de Chinese 
gemeenschap konden beschermen tegen geweld. Daarbij zal uitvoerig gekeken 

worden naar de oprichting, de omstandigheden in Jakarta en Surabaya, de leiders 

en de activiteiten van de strijdgroepen. Ook zal hun optreden in breder kader 
geplaatst worden van de rol van Chinese strijdgroepen in Indonesie als geheel. 

 
Anne van der Veer 

Promovenda Universiteit Leiden 
a.l.van.der.veer@hum.leidenuniv.nl  

 
 

 
NAAR DEN HAAG, ZONDAG 24 SEPTEMBER 

 
Indische Voorstelling Adieu Indië en Rijsttafel    

  
13.00   Vertrek vanaf Pluspunt met een Tourbus  

14.00   Aankomst Diamanttheater in Den Haag Mariahoeve  

14.30 - 16.00  Voorstelling ‘Adieu Indië’ 
16.30   Indische Rijsttafel  

18.30   Vertrek uit Den Haag  
19.30   Terug in Amstelveen  

  
Wij willen graag weten of jullie hiervoor belangstelling hebben. Het kan alleen 

doorgaan als er minstens 32 personen meegaan, vanwege de huur van de bus. De 
kosten bedragen ongeveer 47,50 euro met busvervoer. Uiterlijk eind Augustus 

ontvangen jullie bericht over de definitieve prijs. En kunnen jullie je definitief 
opgeven.  

mailto:a.l.van.der.veer@hum.leidenuniv.nl
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Nederlands Indië 1860-1949. Van Max Havelaar tot Indonesia Merdeka, van 
boottocht tot dagelijks leven in Indië, van ethische politiek tot de opkomst van het 

nationalisme, van kolonie tot onafhankelijk Indonesië: scènes met belangrijke 

politieke gebeurtenissen worden afgewisseld met scènes over cultuur en 
samenleving. De literatuur uit Nederlands-Indië speelt ook een belangrijke rol. 

Sommige scènes zijn geïnspireerd door de verhalen van schrijvers als Raden 
Adjeng Kartini, Multatuli, Louis Couperus, Madelon Székely-Lulofs en Hella Haasse.  

Ten slotte zullen er muzikale intermezzo’s zijn: nieuwe liedjes waarin het thema 
'Adieu Indië' naar voren komt. 'Adieu Indië' zal het publiek op verschillende 

manieren raken. Aan de ene kant door herkenbaarheid en nostalgie, aan de 
andere kant door de soms pijnlijke geschiedenis niet uit de weg te gaan. Vlot 

geschreven dialogen en geïnspireerd spel van de acteurs maken de voorstelling tot 
een vermakelijke en prikkelende middag.  

 

 
Aron Tringali, Linda Möller, Casper van Bohemen, Robert Rosier en Gepke Witteveen  

Na afloop van de voorstelling gaan wij genieten van een toepasselijke Indische 

rijsttafel. Op dit moment nog in voorbereiding, volop keus in het Haagse, we 
trachten ook culinair het beste voor een redelijke prijs te kiezen. Voor de 

voorstelling zijn, voor ons als groep, de beste plaatsen in het theater gereserveerd 
tegen de prijs van de goedkoopste rang. De middag biedt ontspanning en 

vermaak, ook geschikt voor de ouderen onder ons. En natuurlijk zijn introducés 
welkom.  

Kostenraming: ongeveer 47,50 euro inclusief busvervoer of 35 euro zonder 

busvervoer.  
  

Graag een berichtje aan Hing Teng email hhteng@telfort.nl of Elly Ang email 
elly.ang@casema.nl met de vermelding van aantal personen en of je eventueel 

met eigen vervoer wilt gaan en of je anderen kan meenemen.  In Augustus 
ontvangen jullie de informatie per email over het definitieve programma en kosten 

en genieten voorrang bij het inschrijven.  
  

Hing Teng en Yulan Tjoa   
  

hhteng@telfort.nl%20
elly.ang@casema.nl%20
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CLUBMIDDAG, ZATERDAG 7 OKTOBER 

Lezing door mw. drs. Feng-Chun Ma,  

'De Chinese kunstmarkt, van zero tot booming' 

Feng-Chun Ma, kunsthistorica, gespecialiseerd in Chinese en Japanse kunst, 
vertelt over de enorme ontwikkelingen die in de afgelopen 30 jaar in de Chinese 

kunstmarkt hebben plaats gevonden. Zo’n 20 jaar geleden was het een min of 
meer westerse aangelegenheid om Chinese kunst aan te schaffen. Nu zijn het 

vooral Chinezen van het vasteland die deze kunst aankopen en wel in die mate dat 

de westerse potentiële koper nauwelijks meer aan bod komt. Deze grote 
veranderingen hebben alles te maken met de enorme economische groei in China 

met als gevolg een explosieve vraag door deze ‘nieuwe rijken’ naar hun eigen 
kunst.  

Waarom hebben deze welgestelde Chinezen zich op de kunstmarkt gestort en 

waarom zijn zij bereid daar fortuinen aan uit te geven ? Om wat voor soort 
kunstwerken gaat het ? Wat zijn de gevolgen van deze enorme vraag naar 

Chinese kunst en van de exorbitante prijzen die hiervoor worden neergeteld ?  

Al deze vragen komen in de lezing aan de orde, terwijl er na de pauze gelegenheid 

is om objecten uit eigen bezit te tonen en door Feng-Chun te laten beoordelen. 
Wie weet wat voor (onvermoede) schatten U in huis blijkt te hebben !  

Feng-Chun Ma heeft sinds 35 jaar ervaring op het gebied van Chinese en Japanse 

kunst en de daarbij behorende markt.  Zij was van 1988-2003 werkzaam als hoofd 
van de Chinese en Japanse afdeling bij het veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam. In 

2003 vestigde zij zich als zelfstandig consultant en vanuit haar bedrijf adviseert zij 

haar cliënten wereldwijd bij de aan- en verkoop van toonaangevende Chinese en 
Japanse kunst,  

Daarnaast verricht zij taxaties voor zowel verzekeringsmaatschappijen als 

particulieren en adviseert zij beginnende en gevorderde verzamelaars in het 
uitbreiden van hun verzamelingen.   

De Vriendschap kent Feng-Chun Ma van haar eerdere en boeiende lezingen over 
Chinese kunst voor de vereniging. Met het bijzonder interessante onderwerp 

waarover zij op 7 oktober zal spreken belicht zij een actueel aspect van de 
Chinese kunst. 
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BERICHTEN UIT SECTIES EN COMMISSIES 
 

 

LUSTRUM …....Mahjong  23-25 juni 2017   
 

In het weekend van 23-25 juni jl. heeft de sectie mahjong haar 25-jarig jubileum 

gevierd met een succesvol mahjong-weekend in Amersfoort, afgewisseld met 

gezellig samenzijn en bezoek aan evenementen in de omgeving van Amersfoort. 

 

 
 

      
 

        De mahjong van de Vriendschap was 25 jaar geleden gestart onder leiding 

van  Grace Halim, geholpen door Tan Hwie Kiat, Tan Tjiong Nio en tante Wien als 
guru  (helaas zijn deze 3 personen er niet meer). Later kwamen Siauw Tik en 

Hennie en werd dit een vaste sectie van de Vriendschap . Later werd les gegeven 
door Mei Lan Sie en nu door Fay en Hilly. Het is nog steeds een gezellig gebeuren, 

het is uniek dat deze 3 personen nog steeds leidinggevenden zijn van de sectie 
mahjong. Dit heugelijk feit werd natuurlijk gevierd met de thans actieve 

mahjongers die trouw twee keer in de maand in Alleman spelen.  
Fletcher hotel was onze gastheer, de omgeving is prachtig in de bossen van 

de Utrechtse heuvelrug.  Na het diner speelden we 8 tafels. Overdag was vrije tijd 
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maar de fanatiekelingen speelden dan ook. Zelfs op de zondag toen een gedeelte 
huiswaarts keerde was er nog volop gelegenheid. Fijne kamers en een goed diner 

completeerden de festiviteit. Hapjes tijdens het mahjongen werden ook niet 

vergeten, al met al heeft Grace ontzettend haar best gedaan: een pluim hiervoor. 
En we moeten zeggen dat we het ontzettend naar onze zin hadden gehad. 

Op de laatste speeldag in Alleman mocht een ieder een originele mok met 
het logo van de Vriendschap en natuurlijk met mahjongtekens de belangrijke 

Rode, Groene en Witte draken als blijvende herinnering ontvangen. En voor de 
thuisblijvers had Grace nog een smakelijk hap bedacht, ze vierden het dan toch 

ook een klein beetje mee.  
Grace , Siauw Tik en allen die een steentje hebben bijgedragen om dit lustrum te 

doen slagen:  namens alle mahjongers hartelijk dank. 
 

Oekie Tan        
                    

 
 

Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s (leraren) zijn 

aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij dienen als vraagbaak bij 

ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers. 

In de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar en u kunt deze lekker 

opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij de bar), terwijl u 

bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen sluit. 

Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2 

zomermaanden en in de kerstvakantie. 

Hieronder volgen de speeldata van het nieuwe mahjongseizoen: 

8 en 22 september 

13 en 27 oktober 

10 en 24 november 

8 en 22 december 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen 

Tijd:  12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie) 

 

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:  

Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398 
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BRIDGE VRIJDAG 
 

Eind juni hebben we het bridgeseizoen afgesloten met een geslaagd weekend in 

Nijkerk. Het deelnemersaantal was ongekend hoog, in totaal 56 spelers. 
Ernst Warendorf  had geheel vrijwillig de spelleiding op zich genomen, waarvoor 

wij hem zeer dankbaar waren. 
A.s. vrijdag 1 september gaan wij weer van start  met de 2 keer per maand op 

vrijdagen spelen, te beginnen om 11.30 uur. 
Iedere 1ste en 3de vrijdag van de maand wordt er gespeeld van 11.30 tot 15.15 

met een pauze. 
Tijdens de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar. 

Bridgers of beginnende bridgers zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een 
dag meespelen. 

Inlichtingen; secretariaat bridgesectie; 
Cisca Goudsmit tel. 0297 764312  - e-mail goudsmit@caiway.nl 

 
LOCATIE: Wijkcentrum Alleman 

De Bloeyende Wijngaerd 1, Amstelveen 

 
 

 
BIBLIOTHEEK 

 
Aanwinst: Sarah Rose, For the Tea in China, How England Stole the 

World’s Favorite Drink and Changed History. Penguin books,2010, 260 p. 
  

Boekbespreking : 
Sarah Rose zat zonder werk in de VS en toen vertelde haar vriendje over Robert 

Fortune, die alle Chinese thee stal.  Na het lezen van Fortune’s boek, ging Rose 
dat onderzoeken zowel in Londen als in China. 

Robert Fortune (1812 – 1880) was een Schotse botanicus. Fortune had ooit 
Chinees gestudeerd toen hij in het jaar 1843 voor de eerste keer naar China werd 

gestuurd als plantencollector door de Horticultural Society. 

Vijf jaar later, in 1848, werd hij gecontracteerd door de Britse Oost-Indische 
Compagnie om de fijnste theeplanten uit China te verkrijgen, met de bedoeling 

om theeplantages in India op te richten. De Britse Oost-Indische Compagnie was 
simpelweg bang voor het feit dat China zijn eigen opium zou kweken na de 

nederlaag van de eerste opiumoorlog (1839 – 1842). Dan kon de Britse Oost-
Indische Compagnie opium niet meer gebruiken om thee te kopen. Dus de Britse 

Oost-Indische Compagnie moest thee zelf in India kunnen cultiveren en bewerken. 
Fortune kreeg de taak om niet alleen theezaden te stelen, maar ook de techniek 

om thee te planten en de technologie om thee te bewerken. 
Fortune had zijn haar afgeschoren, een kunstmatig staartje op zijn achterhoofd 

geplakt en de kleding van een plaatselijke edelman of rijke koopman aangedaan. 
Met deze vermomming kon hij makkelijk reizen naar plaatsen buiten de 

verdragshavengebieden, die verboden waren voor vreemdelingen, waaronder 
afgelegen gebieden in Fujian, Guangdong en Jiangsu provincies. Door de 

vermomming als rijke Chinese handelaar of als edelman van een verre provincie 

kon hij makkelijk thee aankopen, en de informatie van de technologische 
bewerking van thee in een fabriek bemachtigen. "Ik ben een Chinees uit een verre 

mailto:goudsmit@caiway.nl
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provincie buiten de Grote Muur," zou hij de lokale bevolking verzekerd hebben in 
het Chinees. 

In oktober inspecteerde hij een groene theefabriek. Hij verkende drie andere 

groene-thee regio's, verzamelde monsters en maakte overvloedige aantekeningen. 
Ondertussen ging hij in mei 1849 naar het meer afgelegen zwarte-thee land van 

de provincie Fujian. Dit was het belangrijkste onderdeel van zijn missie. Zwarte 
thee werd beschouwd als nog meer waardevol omdat het populairder in het 

westen was. Niemand buiten de traditionele theeverbouwende gebieden van China 
had een idee hoe deze werd gemaakt totdat Fortune in juli 1849 Bohea, in het 

Wuyi-gebergte, in Fujian, bereikte. 
Zijn inspanningen resulteerden in de zending van ruim 20.000 planten en 

zaailingen, in Wardse kisten, naar de Himalaya. Zijn beroemdste prestatie was het 
succesvolle transport van Chinese theeplanten (Camellia sinensis) van China naar 

India in 1848 namens de Britse Oost-Indische Compagnie, dat een ander soort is 
dan Camellia assamica, de inheemse soort in het Assamgebied van India.  

Fortune had daarna ervaren theekwekers en producenten aangeworven die de 
productie in India zouden beheren. Zijn missie was in februari 1851 volbracht toen 

hij van Shanghai naar Hong Kong vertrok, vergezeld door een groep Fujianese 

zwarte-thee boeren, die een nieuw leven in de Indiase Himalaya wilden beginnen. 
 

Kiong Hoo Djie 
  

 
 

  
 

ROOSTER voor DONDERDAG en VRIJDAG september/December 2017  
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 

(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg) 
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek, o.l.v. Coby Damen 

leert u diverse passen en nieuwe dansen!  
 

Donderdagavond : van 19.00 uur tot 21.00 uur voor beginners en ook de 
gevorderden beginnen om 19.00 uur tot 22.00 uur. 

Het 1e uurtje geeft Coby gemakkelijke dansjes voor de beginners!! 
Vanaf 7 september t/m 22 december voor Donderdagavond lessen 

Donderdagavond 21 december 2017 GEEN LES!!! 
 

Vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en van 20.00 uur tot 23.00 uur 

Lesdata:  
Vanaf 8 september t/m 22 december 2017  voor Vrijdagavond lessen. 

–laatste avond is op VRIJDAGAVOND – 22 december 2017 . 
Gezamenlijk Donderdagavond en Vrijdagavond in grote zaal !!!!!! 
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Kien Lo  – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140 

Ingkie The  – ingkie@gmail.com  -    Tel. 06 50221980 

Elly Ang  – elly.ang@casema.nl –   Tel. 06 51354574 
Heeft U interesse of weet u iemand die Line-dance wilt leren, neem dan contact op 

met bovenstaande personen. Wij hebben nog plaats voor liefhebbers van de line-
dance!!! 

 
 

 
BILJARTEN 

 
De biljartclub kan voorlopig nog steeds geen nieuwe leden aannemen, want er zijn 

onvoldoende tafels. 
Na de zomerstop starten wij weer op dinsdag 5 september, zoals gebruikelijk van 

10.00 - 12.00 uur. 
Verder hebben wij naast de bekende gegevens niets te melden. 

Groet, 

  
Han Sing 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 

Het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) zet zich in om het erfgoed 

van de Chinezen uit Indonesië, en daarmee het materiaal dat kenmerkend is 

voor hun geschiedenis en vertelt over hun dagelijks-, beroeps- en familieleven, 

voor verlies te behoeden. Oude familiefoto’s en films, archieven, een dagboek, 

een receptenschrift, huwelijksaankondigingen, brieven en ook voorwerpen: als 

men er niet op let worden zij (als waardeloos) weggegooid en gaat dit materiaal 

voor altijd verloren. Laat dat niet gebeuren, behoud het voor volgende 

generaties, neem contact op met het CIHC, dat samenwerkt met het 

wetenschappelijk instituut  KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 

Volkenkunde), de Universiteitsbibliotheek en het Museum Volkenkunde, alle in 

Leiden.  

Voor informatie en contact: info@cihc.nl;     patricia.tjiook.liem@gmail.com;  

Website : www.cihc.nl    

Facebook: www.facebook.com/ChineseIndonesianHeritageCenter 

 

  

 
 

 

 

 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:info@cihc.nl
mailto:patricia.tjiook.liem@gmail.com
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PRIKBORD 
 

ONS EERSTE CLUBBLAD 

 

 

 

In 2014 interviewde ik Prof. The Pik Sin 
voor het CIHC. Hij was toen 86 jaar en 

verkeerde in slechte gezondheid, maar toch 
was hij bereid mij drie keer te ontvangen. 

Hr. Thé was een heel boeiende en 
plezierige respondent. Hij beschikte over 

een ijzeren geheugen en vertelde vol 
warmte over zijn jeugd, het gezinsleven, 

zijn studentenjaren en zijn carrière als 
wetenschapper in de sterrenkunde aan de 

ITB in Bandung, tevens leidinggevende aan 
het Observatorium Bosscha in Lembang, en 

vervolgens na 1968 aan de UvA in 

Amsterdam.  
Tussen 1993 en 1996 was hr. The 

voorzitter van De Vriendschap. Tijdens zijn 
laatste interview gaf hij mij ten afscheid 

twee exemplaren cadeau van het clubblad 
van de Vriendschap.  

 
‘Ons Clubblad’, nr 1 September 1993 

 

Tot mijn verbazing waren dat echte tijdschriftjes, wel 30 tot 50 pagina’s dik, vol 

met artikelen door de leden geschreven, variërend van ‘De vingerschilder Gao 
Qipei’, en ‘Excursie naar Zuid-Engeland’, tot ‘De Balinese Legende van de 

Maansverduistering’. 
Uit het ‘Bericht van het bestuur’, met hr. The als voorzitter bleek het volgende: 

“… Wat betreft de communicatie heeft men tot dusver eigenlijk volstaan met het 
periodiek rondzenden van convocaten. … Reeds door het voormalige bestuur van 

onze vereniging was de wens gekoesterd om naast de convocaten een ander 
communicatiemiddel uit te geven, dat een literaire inhoud heeft, een 

weerspiegeling is van wat onder de leden van De Vriendschap leeft, en als een 
uitlaat kan fungeren voor de kritische geest van onze leden.” 

Ik had het eerste echte blad van De Vriendschap, met de naam ‘Ons Clubblad’, in 
handen. Het tweede exemplaar dat ik mocht ontvangen dateert uit november 

1994 en dan heeft reeds een naamsverandering plaatsgevonden: het blad is 

herdoopt in ‘De Vriendschapsband’, met als ondertiteling:  
‘Uitgave van ‘De Vriendschap’ Vereniging voor sociale, culturele, sportieve en 

recreatieve aktiviteiten. Verschijnt 4 x per jaar.’  
Hoe vaak zou dit mooie dikke clubblad verschenen zijn? In ieder geval bestaat het 

nu niet meer. Maar dit was wel het begin van onze Nieuwsbrief, die nog steeds 4 
keer per jaar verschijnt . 

 
Ing Lwan Taga-Tan 
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES 

 

 
Sectie Bibliotheek dhr. Kiong Hoo Djie Tel. 020-3317382 

  E-mail: Djiekh@gmail.com 

Sectie Biljart   dhr. Han Sing Liem      Tel. 06-10579961  
  E-mail: hansingliem@yahoo.com 

Sectie Bridge Vrijdag mw. Cisca Goudsmit Tel. 0297-764312  

  E-mail: goudsmit@caiway.nl 

 mw. Patricia Tjiook-Liem Tel. 020-6361956 

                                   E-mail: patricia.tjiook.liem@gmail.com 

Sectie Line dancing Elly Ang Tel. 020 – 0651354574 

 E-mail: elly.ang@casema.nl  

Sectie Mahyong mw. Grace Halim Tel. 0297 – 564 477 

E-mail: grace.halim@kpnmail.nl 

 mw. Hilly Sie Tel. 020 – 645 8398 

Cateringcommissie mw. Elly Ang Tel. 020 – 441 7566  

 E-mail: elly.ang@casema.nl  

Commissie Golf mw. Kiem Sian Tan  Tel. 020 - 3377554 

  E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com 

Commissie Reizen dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572 

 E-mail: hotensoeng@multiweb.nl  

Evenementen mw. Hing Teng Tel. 020 – 641 3859 

E-mail: hhteng@telfort.nl 

Website   mw. Juul de Moel-Nitisusanta  

Tel. 033-2536426/06-47774560 

        E-mail: juul@omnisys.nl 

Redactie Nieuwsbrief  mw. Ing Lwan Taga-Tan (doet ALLEEN de opmaak) 

mw. Elly Ang  E-mail: elly.ang@casema.nl 

 (doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/ 

 communicatie met de drukker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Djiekh@gmail.com
hansingliem@yahoo.com
goudsmit@caiway.nl
patricia.tjiook.liem@gmail.com
elly.ang@casema.nl%20
grace.halim@kpnmail.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
mailto:hotensoeng@multiweb.nl
mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:juul@omnisys.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
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SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS 
 

LINE DANCE 

Donderdagavond  - grote zaal  
19.00 uur tot 21.00 uur beginners 

19.00 uur tot 22.00 uur gevorderden en ver gevorderden    

Vrijdagavond - kleine zaal 
19.00 uur tot 22.00 uur – beginners en gevorderen 

20.00 uur tot 23.00 uur - ver gevorderden 
 

Locatie: Wijksteunpunt Pluspunt 
Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 

(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – 
Amsterdamseweg/Molenweg) 

 
Docent: Coby Damen 

U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek in de grote 
zaal, o.l.v. leert u diverse passen en nieuwe dansen! 

 
Contact  

Wilt U graag bewegen, dansen is gezond en heeft U interesse om het te 

leren of weet U iemand die ook interesse heeft, neem dan contact met 
onderstaande personen (na 20.00 uur) 

Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140 
Ingkie The – ingkie@gmail.com  - Tel. 0650221980 

Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020-4417566; 06-51354574 
 

BRIDGE VRIJDAG 
 

De bridgedrives worden op de 1e en 3e vrijdag van de maand gehouden, 
van januari  t/m juni en van september t/m december, geen bridge in juli 

en augustus. 

Er wordt gespeeld van 11.30 tot ongeveer 15.15 uur, met een lunchpauze 
van een half uur. Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks 

verkrijgbaar. Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom 
om op vrijdag te komen bridgen. 

 
Locatie:  Wijkcentrum Alleman   

De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen                                                                              
Contact 

Inlichtingen bij de secretaris bridgesectie:  
Cisca Goudsmit, tel. 0297-764312;  email: goudsmit@caiway.nl 

 

GOLF  
Contact 

Sian Tan : telefoon 020-3377554 / 0651-905279,  
email: ks_tantjioe@hotmail.com 

Aylee Liem : telefoon 0620-676875 
U kunt ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com 

 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:goudsmit@caiway.nl
ks_tantjioe@hotmail.com
file:///C:/Users/hp/Downloads/golfevenement@gmail.com
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BILJART 

 
De Biljart sectie speelt op iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Nog 

steeds kunnen wij geen nieuwe leden aannemen omdat er geen 
biljarttafefs beschikbaar zijn op de dinsdagen van 10.00 u t/m 12.00 u.  

Kosten biljart: per keer € 3,75 en per 10 keer € 35,00 
 

Locatie: Startbaan Tennispark 
Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen 

Contact 
e-mail : hansingliem@yahoo.com   

tel      : +31.6.10579961 
 

MAHJONG 

 
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2 

zomermaanden en in de Kerstvakantie.  
 

Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s 
(leraren) zijn aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij 

dienen als vraagbaak bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde 
spelers. In de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar en u kunt deze 

lekker opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij 

de bar), terwijl u bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen 
sluit. 

 
Locatie: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen 
Tijd: 12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie) 

Contact  
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398 

 

BIBLIOTHEEK 

De bibliotheek van De Vriendschap wordt beheerd door de heer Kiong 

Hoo Djie. Als u boeken wilt lenen, neemt u dan s.v.p. eerst (per e-mail of 
telefoon) contact op om een afspraak te maken. De catalogus is bij de 

bibliothecaris thuis op te halen, tegelijk met het lenen van de boeken. 
Desgewenst kunt u de catalogus ook per e-mail toegezonden krijgen. 

Naast de boeken van de bibliotheek van De Vriendschap kunt u ook 

boeken lenen uit de privécollectie van de bibliothecaris. Beide catalogi zijn 
op de website terug te vinden en te downloaden. 

Adres 
President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam 

Contact 
Kiong Hoo Djie 

E-mail: Djiekh@gmail.com;  Telefoon : 020-3317382 

mailto:martin34nuissenburg@live.nl
file:///C:/Users/hp/Downloads/Djiekh@gmail.com
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INSCHRIJFFORMULIER 
De Vriendschap is een vereniging voor jong en oud. De vereniging stelt zich ten doel het 

bevorderen van de onderlinge vriendschapsbanden van de leden. Zij tracht dit doel te bereiken 

door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten.  

De vereniging draagt een open karakter en heeft geen politiek en/of religieus oogmerk. 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de vereniging De 

Vriendschap: 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

Meldt hierbij ook partner als lid/donateur:  ja / neen 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

De contributie voor 2017 bedraagt €30,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen 

machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven, worden 

verzocht zelf voor de betaling te zorgen. 

Datum:                                  Handtekening: 

 

 

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,  

tel. 020-4417566,  email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092  t.n.v De Vriendschap te Amstelveen; 

KvK nummer 405 368 50 

file:///C:/Users/hp/Downloads/info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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Aan 

de Penningmeester van vereniging De Vriendschap 

 

Machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie 

 

Ondergetekende, 

 

Lidnummer: Geb. datum M / V 

Naam Voorletters 

Adres 

Postcode Woonplaats 

 

machtigt hierbij de penningmeester van De Vriendschap tot wederopzegging om de 

jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar rekening. 

 

Naam bank: IBAN nr.: Contributie hoogte: 

€ 30,00 

€ 15,00 

 

Datum:       Handtekening 

 

 

U hebt 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen uw Bank opdracht te geven 

om het geïncasseerde bedrag terug te laten storten. 

 

Opsturen aan: 

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen 

email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen. 

KvK nummer 405 368 50 

 

file:///C:/Users/hp/Downloads/info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP 

 

 

 
 
CLUBMIDDAGEN : 

 

zaterdag 2 september 

Lezing door Anne van der Veer, 'Chinese strijdgroepen en de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, 1945-1950' 

 

zaterdag 7 oktober 

Lezing door mw. drs. Feng-Chun Ma, 'De Chinese kunstmarkt, 
van zero tot booming' 

 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur  

(zaal open 14.00 uur) 

Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders 

vermeld 

 

 

 

 

 
 

 


