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Patricia Tjiook-Liem (Liem Giok Kiauw Nio, 1939) werd in Cheribon geboren als dochter van Liem Kim 

Seng en Sih Djie Lan Nio (kleindochter van Sih Khay Hie). Op 17-jarige leeftijd vertrok zij voor haar 

studie naar Nederland, waar zij na haar huwelijk met Tjiook Tiauw Han is blijven wonen. Op een later 

tijdstip in haar leven voltooide zij de studie Nederlands recht. Ze promoveerde  in 2009 op ‘De 

rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indië 1848-1942’. Door de fysieke en emotionele afstand 

tussen een jeugd in Indonesië en een leven in Nederland is bij haar de behoefte ontstaan aan meer 

kennis over de familie en hun geschiedenis. De belofte aan enige familieleden om dat verleden op een 

of andere manier vast te leggen hebben geleid tot het schrijven van het boek  

‘Sih Khay Hie, een firma en een familie’. 

 

Het boek is te bestellen via de link : 

http://www.pumbo.nl/boek/sih-khay-hie-nl-9789082305005 

 

 

 

Herman de Boer is van 1992-2013 werkzaam geweest als tentoonstellingsmaker in Museum 

Volkenkunde. De laatste jaren specialiseerde hij zich in het maken van interviews voor audiovisuele 

programma’s bij tentoonstellingen. 

Transcriptie van het interview 

Vraag: Hoe komt het dat er bij het publiek zo weinig bekend is over de Peranakan Chinezen?  

Antwoord: Dat komt door onszelf. We hebben geleerd om bescheiden te zijn. Een tweede 

mogelijkheid is dat er dingen gebeurd zijn waar je liever niet meer over spreekt. Het gevolg is, dat als 

je niet spreekt over je eigen cultuur en je eigen geschiedenis je dat niet belangrijk, of zelfs 

onbelangrijk meer vindt en dan raakt de geschiedenis verloren.  

We willen onze eigen boontjes doppen, zelfstandig zijn. We zijn geen probleemgroep, hebben geen 

achterstandspositie, zijn goed opgeleid. Vanuit de overheid is er geen noodzaak om zich met ons te 

bemoeien.  

 

V. Waarom dan toch deze 'coming out' in de vorm van de oprichting van het CIHC?  

A. Dat is de 'schuld' van Henk Schulte Nordholt. Hij benaderde mij over onze bevolkingsgroep. Er is te 

weinig belangstelling, te weinig materiaal. Ik was op dat ogenblik bezig met verzamelen van materiaal 

voor mijn moeders familiegeschiedenis. Ik was bezig een belofte in te lossen aan mijn familie dat ik 

ooit een boekje zou schrijven over het materiaal dat ik bewaarde in een oude schoenendoos. 

Opnames, cassettebandjes. lagen al 20 jaar te wachten. Naar aanleiding van een lezing over een 

levensgeschiedenis, waarbij eigenlijk bleek dat er geen bronnen waren over Chinezen, vond ik dat ik 

er wat aan moest doen, eigenlijk met tegenzin, want ik had mijn promotie net achter de rug. Eindelijk 

vrij! Het aanbod was heel verleidelijk. We zijn klein begonnen. maar de respons was onverwacht 

groot. Juist de generatie onder mij toonde belangstelling en vond het belangrijk de geschiedenis te 

behouden. Momenteel zijn er 12 vrijwilligers die naast hun drukke werkzaamheden hun tijd en energie 

beschikbaar stellen.  

 

V. Voelen jullie je onbegrepen?  

A. Dat komt alleen voor als je niet geïntegreerd bent. Integratie betekent begrip en acceptatie over en 

weer. Wat je bent, hoe je bent en wat je met je meedraagt. Integratie met behoud van eigen identiteit. 

Dat vind ik onzin. Integratie is dat je iets aanneemt van de andere cultuur en daardoor iets verliest van 

je eigen cultuur, het kan niet anders. Anders blijf je onbegrepen. Zij begrijpen jou niet en jij begrijpt de 

ander niet. Als je goed geïntegreerd bent, kun je je vrij bewegen in de nieuwe samenleving waar je 

deel van uitmaakt. 



 

V. Is er sprake van een binnenwereld en een buitenwereld?  

A. De binnenwereld is de eigen wereld, de mensen met wie samenleeft, getrouwd bent, dezelfde 

cultuur. In de buitenwereld blijven sommige aspecten vreemd. Zijn die er te veel dan kun je niet 

communiceren.  

 

V. Heb je nog steeds met dit soort worstelingen te maken? 

A. Je wordt er af en toe mee geconfronteerd. Nu minder dan vroeger. Ik heb er geen last van. Ik kan 

mij goed bewegen in beide werelden. Ik heb er geen problemen mee.  

 

V.Is er geen sprake van verwarring? Waar hoor ik nu bij? Bij andere interviews werd dat als iets 

positiefs ervaren, als iets moois. Het betekent ook dat je kunt schakelen tussen verschillende 

werelden.  

A. Ik ben niet in verwarring. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier kan schakelen. Afhankelijk hoe 

je in het leven, in de maatschappij staat. Als je zowel thuis als op je werk meer omgaat met mensen 

uit je eigen cultuur dan blijf je erin hangen. Ben je genoodzaakt je te bewegen in de andere cultuur 

dan moet je beter kunnen schakelen. Mijn zoon zei eens, ik kan wel horen met wie je spreekt aan de 

telefoon. Dat gaat vanzelf, het schakelen gaat vanzelf. Je voegt je dan toch naar de eigen cultuur of 

naar de andere cultuur.  

 

V. Het boek: goed geschreven en prachtig vormgegeven door dochter Mei Lan. Mooi is de 

persoonlijke ontwikkeling in historische context. Waarom eerst de firma genoemd en dan pas de 

familie? 

A. De naam Sih Khay Hie was vooral bekend als firma, het was een begrip. Bij familie denk ik meer 

aan de zoon van Sih Khay Hie, mijn grootvader. De firma kwam tot grote bloei, maar kon de overgang 

naar de moderne tijd toch niet maken en is rond 1970 over de kop gegaan.  

 

V. Was het ondenkbaar om een kracht van buiten te vinden?  

A. Een adviseur in de arm nemen was toen ondenkbaar, de familiebanden waren heel sterk. Een 

familiebedrijf behoort in de familie te blijven volgens de familiewaarden en tradities. Die kracht was 

tegelijkertijd ook de zwakte van het bedrijf. Het bedrijf hangt af van een sterke man, is die er niet en 

zijn de economische omstandigheden ongunstig dan wordt het helemaal moeilijk. Aan het begin van 

de bloeiperiode ging het nog maar om twee generaties en was het nog overzichtelijk. Op het eind ging 

het om vier generaties, zoveel hoofden zoveel zinnen, iedereen had zijn eigen ideeën. Daarnaast 

hebben economische en politieke omstandigheden bijgedragen tot de neergang van het bedrijf.  

Het ashuis en de tempel spelen een centrale rol in de familie. Het ashuis in Semarang wordt nog 

beheerd door een 80-jarig familielid. Daar vindt elk jaar een overstroming plaats. Het huisaltaar wordt 

dan hoger geplaatst op klossen. Ik zou het heel erg toejuichen als het terecht zou komen in het 

Museum van Volkenkunde. Het verliest dan wel zijn functie voor de voorouderverering. De familie 

woonde toen nog in Semarang, maar dat is drie generaties geleden. Tradities kunnen alleen 

behouden worden als zij iets betekenen voor de familie en die betekenis behoudt als je samen die 

tradities levend houdt. Dat is niet meer mogelijk als je verspreid over de wereld woont en moet 

integreren. De naaste familie in Semarang is heel klein. Er zou geld moeten komen vanuit de wereld 

en dat is moeilijk. Je zou een parallel kunnen trekken met de kerken in Nederland. De betekenis van 

de kerk is sterk achteruit gegaan. Ik zou het toejuichen als het museum ruimte beschikbaar zou 

stellen. Het is iets uit het verleden en musea zijn ervoor om iets uit het verleden te behouden en 

betekenis eraan te geven. Behoud van dit erfgoed kan alleen nog maar institutioneel, het kan niet door 

de mensen zelf. Opvallend is dat het stamhuis in China het wel heeft overleefd, zelfs de culturele 

revolutie. Gesteund door de plaatselijke bevolking. Daar wordt het levend gehouden in een 

gemeenschap die het nog waardeert en er betekenis aan geeft. In 2012 bracht ik een bezoek aan het 

stamdorp in China.  

 

V. Wat is de toekomst van de cultuur van de Peranakan?  

A. Die zal over een paar generaties verdwijnen. Omdat Peranakans moeten integreren, ook in 

Indonesië. Opgaan in de cultuur van het nieuwe Indonesië. Dat betekent niet dat het niet belangrijk is 

om de geschiedenis vast te leggen. Oral history krijgt daardoor een andere dimensie, vooral omdat de 

Peranakan cultuur langzaam zal gaan verdwijnen. Het project Mongesch legt zoveel mogelijk de 

verhalen vast van de oudste generatie. Verhalen van het leven maar ook verhalen waarin tradities 

doorwerken.  

 



 

V. Wat vind je het belangrijkste dat bezoekers aan de tentoonstelling overhouden? Wat is het 

belangrijkst om te bewaren?  

A. Niets specifieks, het belangrijkst is de boodschap dat onze geschiedenis het waard is om behouden 

te worden. Het is te lang verwaarloosd geweest. Voor het eerst is er belangstelling van verschillende 

kanten. Niet alleen vanuit het KITLV of het museum maar ook vanuit de groepen zelf. Dat is 

fantastisch en ik vind dat we door moeten gaan. Om wat er nog is niet verloren te laten gaan. Ik zou 

het fijn vinden als mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen iets weten van onze geschiedenis.  


