verbinding van culturen
Chinezen uit Indonesië
in nederland
Al eeuwen geleden emigreerden
Chinezen, handelaren afkomstig uit
de zuidelijke Chinese provincies, naar
de Indonesische archipel. Een deel
van hen huwde met vrouwen uit het
immigratieland, kregen er kinderen
en bleven voorgoed. Nakomelingen
van Chinese en Indonesische voorouders werden Peranakan Chinezen
genoemd. Peranakan is afgeleid
van het woord anak dat kind betekent.
In hun cultuur zijn Chinese tradities
vermengd met die uit de Indonesische
archipel.
Dankzij de heer Sioe Yao Kan, die Museum Volkenkunde een collectie
voorwerpen afkomstig van zijn eigen familie schonk, wordt nu voor het
eerst aandacht besteed aan deze cultuur. De heer Kan richtte een fonds
op ter bevordering van het behoud van het cultureel erfgoed van ChineesIndonesische Peranakans in Nederland.
De familie Kan, gerelateerd aan de families Han en Tan, was in de koloniale
periode vooraanstaand. De Han familie woonde al vanaf het begin van de
e
18 eeuw in Surabaya. De overgrootvader van de heer Kan, Goan Piauw Tan,
was rond 1880 “Kapitein der Chinezen”, hoofd van de Chinese bevolking
in Buitenzorg (Bogor). H.H. Kan, grootvader van de heer Kan, was bekend
door zijn functie in de Volksraad van Nederlands-Indië.
Het topstuk van de schenking van de heer Kan is een bruidskostuum
waarin zijn grootmoeder, Han Tek Nio, in 1901 trouwde. Daarna werd
het nog gedragen door drie van zijn tantes. De huwelijksceremonie van
Chinezen uit Indonesië staat daarom centraal in deze tentoonstelling.
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In de twaalfde eeuw ontwikkelde China
zich als zeemacht. Handelaren uit de
zuidelijke provincies Guandong en Fujian
voeren met de noordelijke moessonwinden
in jonken naar Indonesië. Hun handelswaar
bestond onder meer uit zijde en porselein.
Schepen moesten soms maandenlang
wachten in de havens aan de noordkust
van Java en de oostkust van Sumatra tot
zij met de zuidelijke moessonwinden weer
terug naar China konden varen. Een deel
van de handelaren en handwerkslieden
vestigde zich op de Indonesische eilanden
en trouwde met lokale vrouwen.
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Tussen 1860 en 1925 vond massale emigratie
vanuit China plaats. Het waren nu vooral
contractarbeiders die naar Indonesië
de
kwamen. Vanaf het einde van de 19 eeuw
mochten ook Chinese vrouwen naar Indonesië emigreren, waardoor gemengde
huwelijken minder vaak voorkwamen.

Sinds het begin van de 20 eeuw nam de sociale bovenlaag van de
Chinezen ook tradities en gebruiken van de stedelijke elite in het
voormalige Nederlands-Indië over. Zij genoten Nederlands onderwijs
en lieten hun kinderen indien mogelijk in Nederland studeren.
ste

Na de Indonesische onafhankelijkheid en na de val van president
Soekarno in 1966 emigreerde een deel van deze Chinese families naar
Nederland, op weg naar een nieuwe toekomst.

Door de import van goederen, immigratie uit China en huwelijken van
Chinezen met lokale Indonesische vrouwen raakten op de verschillende
Indonesische eilanden Chinese en lokale tradities vermengd. Hierbij was
sprake van een wisselwerking.
Chinese ambachtslieden, zoals goud- en zilversmeden, meubelmakers
en lakwerkers, introduceerden in de Indonesische kunstnijverheid nieuwe
technieken en versieringsmotieven.
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Lie Ti(e)n Nio, grootmoeder van
S. Y. Kan in Chinese kleding,
studioportret 1901

Studioportret van een Peranakan
Chinese vrouw in lange tuniek en
sarong, eind 19e eeuw

Lie Ti(e)n Nio, grootmoeder van S. Y.
Kan in sarong en kebaya thuis, 1920

Peranakan Chinezen gingen vaak
de taal van hun nieuwe vaderland
spreken. Op Java droegen
Peranakan vrouwen sarong en
kebaya, die versierd waren met
respectievelijk Chinees borduurwerk en de Javaanse batiktechniek.
De heldere kleuren en decoraties
met bijvoorbeeld vlinders en
chrysanten waren geïnspireerd
op de Chinese traditie.

Ook de traditie van het sirih pruimen, die in heel Indonesië voorkomt,
werd vaak door Peranakan Chinezen overgenomen. De sirih-stellen,
waarin de ingrediënten van de sirih-pruim werden bewaard waren veelal
Indonesisch van vorm, maar versierd met Chinese motieven. Dit gold ook
voor gouden en zilveren sieraden.
Het lakwerk uit Palembang is het product van een unieke samenwerking
tussen Indonesische houtbewerkers die de houten voorwerpen vervaardigden en Chinezen die deze voorwerpen beschilderden en lakten.
Aan de noordkust van Java waren Peranakan Chinezen actief in de
batikindustrie. De door Javaanse vrouwen voor eigen gebruik geweven
en gebatikte doeken ontwikkelden zij tot handelsproduct.

Trouwfoto van Clementine Tan en Phoa Liong Djie, 1925

Bruidskostuum
Dit zijden bruidskostuum werd gebruikt door de grootmoeder van Sioe Yao
Kan, Han Tek Nio, toen zij in 1901 met Tan Tjoen Lee trouwde. Later werd
het nog gedragen door drie van zijn tantes tijdens hun huwelijk: Clementine
Tan en Phoa Liong Djie in 1925, Lucy Kan en Freddie Tan in 1926 en Helene
Tan en Riki Kan in 1928.
De oranje kleur van het bruidskostuum was geliefd onder Peranakan
Chinezen en werd kuning pinang masak genoemd: de gele kleur van een
rijpe betelnoot. Op het bruidskostuum zijn tal van typisch Chinese motieven geborduurd. Zo zijn op de jas bovenaan wolken en onderaan bergen
en golven te zien, die respectievelijk lucht, land en zee uitbeelden. Het
meest in het oog springende figuur is echter de draak. In China is hij een
goedaardig wezen en representeert vruchtbaarheid. Op dit bruidskostuum
is hij met vijf klauwen afgebeeld en is daarmee het symbool van de keizer.
De keizerin is op dit bruidskostuum vertegenwoordigd in de vorm van
de Chinese feniks. Deze vogel wordt in China feng huang genoemd en
symboliseert deugd en gratie. De draak en feniks samen beelden huwelijksgeluk uit. Op hun bruiloft wordt het bruidspaar voor een dag als keizer en
keizerin beschouwd.
Aan de kraag, die over de jas wordt gedragen, zitten vier lange stroken
bevestigd. Twee vallen op de rug en twee aan de voorkant van het lichaam.
Op de stroken zijn mensenfiguren geborduurd. Deze stellen de Acht
Onsterfelijken voor en symboliseren vreugde en geluk. Midden achter
hangt een lange franje die is bedoeld om het kwaad af te weren. De flappen
van de kraag verbeelden de nekveren van de feniks. Op de laarzen zijn
chrysanten geborduurd. Deze bloem staat symbool voor een lang leven.

Het huwelijk
Het huwelijk werd in de traditionele Chinees-Indonesische samenleving
beschouwd als een van de belangrijkste rituelen in een mensenleven.
Het waarborgde het voortbestaan van de familienaam en nakomelingen
die de verzorging van het voorouderaltaar op zich konden nemen. Men
trouwde binnen de eigen sociale klasse.

Trouwfoto van Riki Kan en Helene Tan
in Chinees kostuum, 1928

Trouwfoto van Riki Kan en Helene Tan
in Europees kostuum, 1928

Bruidspaar in Padang, rond 1960

Tot het begin van de 20ste eeuw werden huwelijken binnen de Peranakan
gemeenschap gearrangeerd. Ouders zochten in hun kennissenkring naar
een geschikte partner voor hun zoon of dochter of ze schakelden een
huwelijksbemiddelaar in. Later koos men zijn of haar eigen huwelijkspartner, maar vroeg wel om goedkeuring van hun ouders.
Wanneer beide families instemden met het huwelijk, bracht de familie
van de jongen een formeel bezoek aan de familie van het meisje en overhandigde diverse geschenken en gerechten. De familie van de bruid
schonk op haar beurt onder meer kleding aan de bruidegom. Nadat de
Chinese kalender was geraadpleegd, werd een gunstige datum voor het
huwelijk bepaald.
Tot ongeveer 1920 trouwde men in Chinees bruidskostuum, dat leek op
de officiële kleding die aan het Chinese keizerlijk hof werd gedragen.
Deze gewoonte kwam overeen met de traditie die in veel Indonesische
culturen voorkomt, waarbij het bruidspaar als koninklijk paar voor één
dag (raja sehari) wordt beschouwd.
Na 1919 moesten huwelijken van Chinezen in Nederlands Indië voldoen
aan de Nederlandse wetgeving. Het werd toen ook gebruikelijker om in
een westers pak en witte trouwjurk te trouwen.

Bruiloft bij het huis annex batikkerij van familie The in Yogyakarta,
begin 20e eeuw

Trouwfoto van Freddie Tan en Lucy Kan
met bruidsjonkers, 1926

Enkele dagen voor de huwelijksdag werd in het huis van de bruidegom
de bruidskamer in gereedheid gebracht. Behalve een bruidsbed werd ook
ander speciaal meubilair in de kamer gezet. Daar rolde een jongetje drie
keer ritueel over het bruidsbed, in de hoop dat de eerstgeborene een zoon
zou zijn. Hij kon de familienaam voortzetten en de taken bij belangrijke
Chinese rituelen op zich nemen.

De ceremonie
Het huwelijk van Lucy Kan: het haar wordt gekamd
voor de cio tao ceremonie, 1926

Ze ondergaat de cio tao ceremonie

Lucy Kan wordt verder gekleed als bruid

Laatste maaltijd bij haar ouders

Op de huwelijksdag zelf vond heel vroeg in de ochtend de zeer belangrijke
cio tao ceremonie plaats. Bruid en bruidegom ondergingen dit ritueel apart,
elk in hun eigen huis. Tijdens deze overgangsrite namen zij plaats op een
stoel die op een tampah (rijstwan) was gezet. Dit symboliseerde hun stap in
de nieuwe wereld van de volwassenheid. Het haar werd drie keer gekamd,
om te vragen om geluk, rijkdom en een lang leven. De bruid werd verder
aangekleed en opgemaakt. Hierna nam de bruid afscheid van haar familie
en behoorde zij toe aan haar schoonfamilie.

Bruidsbed van een Chinees bruidspaar in Salatiga, Midden-Java, 1918

Riki Kan haalt zijn bruid Helene Tan op, 1928

Na de cio tao ceremonie ging de bruidegom vergezeld door familieleden
naar het huis van de bruid om haar en haar familie op te halen. Wanneer
de stoet bij het huis van de bruidegom arriveerde, werd het bruidspaar
begroet met het strooien van gele rijst om ongeluk af te wenden, bloemen
en muntjes. Dit West-Javaanse gebruik heet sawer of saweran. Het bruidspaar ging het huis binnen. Daar werd de sluier van de bruid door de bruidegom omhoog gerold. Het bruidspaar bad tot de voorouders voor altaar en
kreeg kue onde te eten: rode en witte ronde meelballetjes die vruchtbaarheid symboliseren. Daarna vond de te pai ceremonie plaats. Het bruidspaar
betuigde respect aan de ouders en
andere familieleden van de oudere
generatie door hen thee aan te
bieden. De huwelijksdag werd
afgesloten met een groot diner
voor familie en vrienden.
Het huwelijk van Wan Tjin Kan en B. S.: Trouwfoto in
Javaanse kleding, 1962 (links)
In Javaanse kleding bij het Chinese altaar, 1962 (rechts)

