
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Chinese family business networks in the making of a Malay state: Kedah and
the region c. 1882-1941

Wu, X.A.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wu, X. A. (1999). Chinese family business networks in the making of a Malay state: Kedah
and the region c. 1882-1941. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/chinese-family-business-networks-in-the-making-of-a-malay-state-kedah-and-the-region-c-18821941(0f2a462e-266e-4af9-8668-846907055986).html


Samenvatting 

Dit boek verbindt de studie van Chinese zakennetwerken en familiegeschiedenissen in een bredere context, met 
vraagstukken betreffende staat, regio, etniciteit en 'modernisatie' in Zuidoost Azië. Middels een gedetailleerde 
analyse van kernactiviteiten van de Chinese gemeenschap, zoals de belastingpacht (inclusief opium), de 
rijsthandel, de pandjeshuizen en ook van economische concurrentie en multi-etnische rechtszaken, behandelt deze 
studie twee verweven thema's: Ten eerste dat van de formatie van zakennetwerken in de regio en ten tweede 
dat van de interactie tussen deze netwerken en de staat. Met als brandpunt een cluster van prominente Chinese 
families, die tezamen een hechte Penang-Kedah zakengemeenschap vormden, zal het dynamisch historisch 
proces van de formatie van Chinese zakennetwerken worden geanalyseerd door te kijken naar de wisselwerking 
tussen staat, regio en etniciteit. 

Deze studie concentreert zich op de rol van de Chinese zakennetwerken en de machtsverhoudingen in de 
ontwikkeling van de staat Kedah en de omringende regio in de zestig jaar tussen 1882 en 1941. Mensen en hun 
economische activiteiten zijn hierbij belangrijker dan de koloniale en internationale betrekkingen zoals die 
werden onderhouden door de politieke centra. In andere woorden, in plaats van de grote structuren van bovenaf 
en buitenaf te beschouwen, heb ik besloten om van onderaf en binnenuit een beeld te schetsen van mensen en 
lokaliteit. Zo worden de Chinezen bestudeerd in Kedah, en Kedah op haar beurt in de rond Penang 
georiënteerde regio van het noordelijk deel van de Straat Malakka. Met de mobiele Chinezen en hun zakelijke 
activiteiten als beginpunt, zal mijn analyse de geopolitieke en geo-economische arena beslaan die bestaat uit 
Kedah, Noord Sumatra, Zuid Siam en de Britse handelspost Penang. 

Mijn onderzoek bevestigt dat de familie een uitstekende invalshoek is bij het contextualiseren van de Chinese 
zakennetwerken, bij het benadrukken van hun intensieve interactie met de staten in de regio, en om een beter 
inzicht te krijgen in de complexe historische omstandigheden van de multi-etnische politieke en economische 
competitie. De focus op de familie dient ervoor om de Chinese zakennetwerken te identificeren en af te bakenen 
en zo de lokale en regionale geschiedenis te beschrijven. 

Ik verdeel de periode 1882-1941 in twee fasen, met als scheidslijn het jaar 1909 dat staat voor enkele 
belangrijke veranderingen: Ten eerste de economische overgang van het door de Chinezen gedomineerde 
belastingpachtsysteem naar de door de staat beheerste koloniale, kapitalistische economie, ten tweede de 
politieke overgang in Kedah van Siamese naar Britse overheersing en van de machtsverschuiving van de Sultan 
naar de staatsraad, en tenslotte van zowel een toenemende instroom en uiteindelijke dominante positie van 
Westers kapitaal als van de opkomst in Kedah van een Chinese gemeenschap, onafhankelijk van de Chinese 
gemeenschap in Penang. 

Deze dissertatie is verdeeld in drie delen die gezamenlijk acht hoofdstukken beslaan: 
Deel Eén is hoofdstuk 1 en introduceert de brede achtergrond voor de actoren en de locus. Het behandelt de 
Chinese migratie van Zuid China naar Zuidoost Azië en hun sociale organisatie en economische functie in de 
historische ontwikkeling van de staat Kedah. 

Deel Twee bestaat uit de hoofdstukken 2 tot 5 en behandelt de periode 1882-1909. Politiek gezien wordt deze 
periode gekenmerkt door de suzereiniteit van Siam en economisch door de hoogtijdagen van het 
belastingpachtsysteem en de eerste generatie van de Chinese zakenfamilies. Vier loei vormen het beginpunt van 
het onderzoek: het Britse consulaat, de belastingpacht van opium, de familie Lim in Penang en de familie 
Choong in Kedah, en de onlusten in Kulim. Deze vier invalshoeken overstijgen allen het niveau van de staat 
en geven gezamenlijk een beeld van de multi-etnische politieke en economische ontwikkelingen in en tussen de 
verschillende staten in de regio in het algemeen, en van de Chinese zakennetwerken in het bijzonder. 

Deel Drie beslaat de hoofdstukken 6 tot 8 en bestrijkt de periode 1909-1941. Het behandelt het proces van 
transformatie, van continuïteit en verandering, dat plaatsvond onder invloed van het Brits koloniaal bewind en 
de grote instroom van Westers kapitaal. Het volgt de verandering in het Brits-Maleis-Siamese machtsspel van 
een focus op het Britse consulaat in Kedah naar een focus op het Britse-Maleise conflict over het juridisch 
systeem. Het beschrijft hoe de ondergang van het belastingpachtsysteem werd beïnvloed door het Chinese verzet 
tegen de opheffing ervan en door de alliantie tussen de Chinese pachters en de oude Maleise elite waarmee ze 
die ondergang wilden afwenden. Het bekijkt hoe deze oude belastingpachtfamilies hun zaken uitbreidden naar 
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de lucratieve rijstsector, en hoe deze familiebedrijven zich ontwikkelden onder leiding van de tweede generatie. 
Naast deze kernfamilies en de door hen beheerste opiumpacht- en rijstsector, wordt in dit deel de beschrijving 
van de Chinese zakennetwerken uitgebreid naar de nieuwe sector van de pandjeshuizen. 

Deze studie bevestigt de notie dat bij het herschrijven van de geschiedenis van Zuidoost Azië niet alleen 
rekening gehouden moet worden met de permanente lokale bevolking en de Europeanen, maar dat de rol van 
Aziatische immigranten, zowel Chinese als Indiase, daarin ook aandacht verdient. Elk van deze groepen vormt 
een integraal deel van één patroon van multi-etnische interactie. Zonder begrip van dit patroon is ons beeld van 
de geschiedenis van Zuidoost Azië onevenwichtig en onvolledig. In de casus van deze dissertatie zien we hoe 
de Chinezen hun intrede deden in Kedah, waar zij een cruciale rol speelden tussen de Europeanen en de 
Maleiers en daardoor een specifieke vorm gaven aan de zuidoostaziatische, economische transformatie en aan 
de ontwikkeling van de koloniale staat. Met dit opgaan van de regio in het imperialistisch, politiek systeem en 
in de wereldeconomie, werden de Chinezen zelf ook veranderd. De specifieke rollen, niches, strategieën en 
oplossingen die zich in deze periode ontwikkelden, gaven niet alleen vorm aan een nieuwe staat en economie, 
maar ook aan etnische identiteit. 

De "ingebedde" geschiedenis van de Chinese immigranten in de lokale maatschappij speelde zich af als een 
proces van verschillende gemeenschappen (Chinees, Maleis, Europees en Indiaas), verschillende staatsvormen, 
verschillende niveaus van actie (regio, staat en lokaal netwerk), en verschillende arena's (economie en politiek). 
De grote immigrantengroep en de centrale rol die deze speelde in de sociaal-economische veranderingen, de 
gefragmenteerde lokale staat en het Brits kolonialisme vormden samen de historische achtergrond waartegen de 
Chinezen hun levens en hun gemeenschap vorm gaven. Deze elementen en processen kunnen niet werkelijk 
begrepen worden zolang ze als onderling onafhankelijke ontwikkelingen gezien worden. Omdat de Chinezen 
zelf belangrijke actoren waren in de geschiedenis van de zuidoostaziatische transformatie en er zelf in 
belangrijke mate door zijn gevormd, moeten Chinese zakennetwerken bestudeerd worden als integraal deel van 
dit complexe en dynamische proces. 


