Beschrijving fotoalbums – drie stuks 30x40 cm ingebonden met koord
kartonpapier met verkleurend vloeipapier ertussen
Fotoalbum I voor Tjong van Tien 31 maart 1927 p.1-48 .
Fotoalbum II met p.1-48 en
Fotoalbum III van Luus 13 november 1935 Batavia Centrum p.1-10 verder leeg.

Fotoalbum I– Voor Tjong van Tien 31 maart 1927
p.1
M Kan – Cieltje2x – Lou – Dary – Irenetje op Parapattan
p.2
Woonhuis fam. Kan Parapattan – december 1926 – bijgebouw links fam.Kan
p.3
Bijgebouw waarin fam. Kan woont – verbouwd in 1926 hoofdgebouw fam. Han –
bijgebouw fam. Tan – zoals het huis vroeger was
p.4
Bijgebouw rechts Parapattan 40 Hier wonen Lucy en Freddie
p.5
Bewaarplaats as van hun afgestorvenen – bij avond met verlichting
p.6
Woonhuis Parapattan 40 – binnengalerij –eetzaal – galerij naar de bijgebouwen –
serre orchideeen 2x
p.7
achtergalerij – pianokamer – Irenetje gaat naar school
p.8
5x Riki Kan – in Holland en als bruidegom
p.9
Laan van de straat naar het huis Parapattan 40 – hoofdgebouw verbouwd in 1926 –
ingang – bijgebouw links woning fam. Kan – verbindingsgalerij
p.10 1916 Dary, Hilda en Twa Ipoh – Dary, Hilda, Ciel 3x – 1916 Irenetje 3x
p.11 woonhuis Parapattan 40 –achtertuin trap achtergalerij hoofdgebouw – bijgebouw
links woning fam. Kan – huis fam. Kan 2x –zitkamer – pianokamer – eetkamer
p.12 M Kan – Irentje 3x 1915/17/18– Hilda –zusjes Kan 1920
p.13 1920 Irene – M Kan – Loulou – Teddy – Irene – Twa Ipoh’s laatste verjaardag okt.1920
Lou en Teddy
p.14 1920 Irene – spoortje – scheepsmodel – orchidee –M. Kan met Irene en Hilda – 1921
Lebaran bediendes (35p)
p.15 1922H.H.Kan viool Irene piano – 3-12-1921 joyeuse entree – Dary viool Irene piano –
spoortje op galerij 2x – feesttafel – meisjes Kan – Parapattan oud – 1920 M Kan met jongens
p.16 hondje – 1922 M Kan met Lou, Lucy en? -1926 Hilda – orchideeen – 1922 Teddy’s
1elauwerkrans – model vliegtuigje
p.17 kerstboom2x – 1926 Irentje – 1922/1923 M Kan 5x oovr oude Parapattan
p.18 24-2-1926 Lennie Tan en Riki Kan – 1926 Irene – Teddy - samen – Irene met? – sedeka
met bediendes
p.19 verbouwing voorgalerij – achtergalerij 6x – dec.1926 nieuwe Parapattan
p.20 M Kan – op reis naar Europa: H.H.Kan met Riki en Lucy – Lucy – Lou met M
p.21 jongens Kan: Riki, Teddy, Lou, Dary en meisjes Kan: Lucy, Cicilia, Hilda, Irene
p.22 M Kan 16jr – alle kinderen Kan op rij - Irentje 1e prijs muziek tas van mere Pelagie
Tien Kramat ? – div.kinderen
p.23 Riki gaat naar Holland – Lucy en Fred bij schoenpoetser Brussel – 5foto’s ontgroening
Fred – Lucy en Fred Oostende – 3-12-1921 terug uit Europa Parapataan verlicht
p.24 Irentje in auto – Lucy Kan – Freddie Tan

p.25 leeg
p.26 Landhuis Tjitjoeroeg
p.27 17x Tjitjoeroeg en omgeving
p.28 Tjitjoeroeg interieur en tuin en paden
p.29 Uitstapje naar Edam in de stoomboot – naar Priok met auto – picnic 2x – thee2x
p.30 Huwelijksplechtigheden december 1926 Lucy Kan en Freddie Tan – kammen van het
haar –versieren van het kapsel – laatste maaltijd der bruid met ouders in ’t ouderlijk huis
p.31 naar de tampataboe –en weer terug 3x – gesluierd voor dat de bruidegom komt – de
b ruidegom komt aan in huis der bruid – aanzitten aan tafel van bruid en bruidegom
p.32 Freddie en Lucy bij aankomst in het huis van de bruidegom Koningsplein
p.33 officiele foto in de binnengalerij Koningsplein
p.34 idem nu zonder bruidsjongens
p.35 het bruidsbed
p.36 Lucy en Fred - Tjong 5x
p.37 1927/28 Tjong – 2x met Fred en 1x met meid Ajan
p.38 Tjong met M+P – met TTL –met speelgoed – in de garage
p.39 december 1929 Tjong Tan in Chinese plunje met een dik boek.Websters …
p.40 2x Tjong Tan
p.41/42 leeg op vloeiblad: Villa fam. Kan Tjitjoeroeg – weg om in te rijden achterkant
p.42 8x Tjitjoeroeg voorkant – achterkant – zijkant – tuingezichten 3x –mandoer Tine 1926
p.43 8x Tjitjoeroeg binnen en buiten, theehuis – trap 1926
p.44/45 leeg
p.46 Clementine Tan en Phoa Liong Djie Chin. Bruidsfoto
p.47 Bettie Tan en Kwee Zwan Ho of Liang? Chin. Bruidsfoto
p.48 Tien en Ciel op Priok

