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WOORD VOORAF 
 

Voordat ik mijn dank betuig aan personen wil ik God danken, die mij niet alleen de 

kracht heeft gegeven om door te zetten in soms moeilijke omstandigheden maar ook 

op de juiste momenten personen op mijn pad heeft gezet die mij inspireerden en 

onderwezen. De eerste persoon die mij, zij het waarschijnlijk onbewust, op het idee 

bracht de beeldvorming na te gaan van de Chinezen in de Indisch-Nederlandse 

letterkunde is Olf Praamstra. Aan hem veel dank. Professor Claudine Salmon, Kees 

Groeneboer, Alexander Claver, Adrienne Zuiderweg, Oen Ien Siang, Lilie Suratminto, 

Paul Peters en Rits de Koningh ben ik dankbaar voor het onder mijn aandacht brengen 

en toesturen van belangrijke maar mij onbekende teksten, waaronder die van henzelf. 

Dank aan Hans Groot voor zijn raadgevingen en aanmoediging, zo ook aan Gerard 

Termorshuizen. Dank aan Alfred Birney die mij inzage verschafte in de lijst van 1000 

titels van de meestgelezen Indische romans, voordat die ter perse ging.  

In universiteitsbibliotheken in Jakarta, Sydney, Wollongong, Singapore, Leiden, 

Amsterdam, de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 

Volkenkunde (KITLV) in Leiden, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de 

kleine, maar interessante bibliotheek in het Indonesisch-Nederlands cultureel centrum 

Widya Mitra in Semarang heb ik primaire en secundaire literatuur kunnen verzamelen, 

evenals wetenschappelijke teksten op het gebied van sociale psychologie, 

beeldvorming en geschiedenis. Dankzij de elektronische catalogi die de meeste 

bibliotheken ter beschikking stellen op het internet kon ik reeds in Semarang een 

complete bibliografie samenstellen mét de vindplaatsen. Van de vele duizenden 

pagina’s Indisch-Nederlands literair proza waar sprake was van Chinezen heb ik 

foto’s gemaakt, die ik op schijfjes mee kon nemen naar Indonesië. Anders zou ik met 

honderden kilo’s overwicht hebben moeten vliegen – een kostbare zaak. Voor hun 

efficiënte en vriendelijke hulp gaat mijn oprechte dank uit naar het 

bibliotheekpersoneel in alle plaatsen waar ik een beroep op hun deskundigheid deed, 

maar vooral in de bibliotheek van het KITLV. Dank aan Rini Hogewoning en 

Josephine Schrama die alles wisten te vinden waar ik naar zocht en nog meer. 

Sommige teksten vond ik op het internet. Vooral de DBNL (Digitale Bibliotheek voor 

de Nederlandse Letteren) is een waardevolle bron gebleken.  

Dankbaar ben ik degenen die mij onderdak hebben verleend tijdens mijn 

maandenlange verblijven in Nederland en mij met liefdevolle zorgen omringden: Hian 

Lhee en Alfred Nijkerk in Amsterdam en Yayah en John Kokkedee in Leiden. Hun 

huis was niet alleen een plaats waar ik rustig kon schrijven maar ook een beetje mijn 

thuis, hun gezin een beetje mijn gezin. Ik dank dr. Suwandi en dr. Jumanto, de 

directeuren van de Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 oftewel AKABA 17 te 

Semarang, die mij iedere keer weer toestemming gaven om naar Nederland te 

vertrekken, en mijn collega’s Daniel Tangkilisan en Sri Sulihingtyas die met groot 

verantwoordelijkheidsgevoel mijn onderwijs- en administratieve taken overnamen. Zo 

ook Satrio Seno Prakoso voor wat betreft het werk voor de Nederlands-Indonesische 

culturele stichting Widya Mitra. Ik dank mijn pleegdochter Wayan Ariasih voor haar 

inspanningen om het huishouden draaiende te houden tijdens de maanden dat ik in 

Nederland vertoefde.  

Professor Djuliati Suroyo, voorzitter van de Indonesisch-Nederlandse culturele 

stichting, en dr. Kees Groeneboer, adviseur van de Nederlandse Taalunie voor 

Indonesië,  dank ik voor hun recommendatiebrieven aan de Nederlandse Taalunie. De 

Nederlandse Taalunie, in de persoon van mevrouw Linde van den Bosch en Marc le 

Clercq, dank ik van harte voor de promotiebeurzen waar ik gebruik van kon maken. 
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Zonder de beurzen zou het mij niet mogelijk zijn geweest aan dit onderzoek te 

beginnen en het tot een goed einde te brengen. Inger McCabe Elliott dank ik voor haar 

toestemming om de foto van de prachtige batikstof voor de vooromslag te gebruiken. 

Rits de Koningh dank ik hartelijk voor het meezeulen van de loodzware complete 

serie tijdschriften Weerzien met Indië van Nederland naar Semarang. Hij is het ook 

geweest die toezicht heeft gehouden op het drukken van mijn proefschrift. Heel 

speciaal dank ik ambassadeur Nikolaos van Dam, die niet alleen belangstellend 

informeerde hoever ik gevorderd was met mijn onderzoek iedere keer wanneer hij mij 

zag, maar mij ook boeken schonk om mijn persoonlijke bibliotheek aan te vullen. Een 

oproep voor informatie in het tijdschrift Indische Letteren leverde reacties op van 

onder andere Magda en Hans Snoeck-Henkemans, Jan van Wezer en Rob Oei, 

waarvoor ik ze erkentelijk ben. Met hen onderhoud ik nog steeds hartelijke contacten, 

waarmee meteen bewezen is dat mensen die zich interesseren voor en bezighouden 

met Indisch-Nederlandse leterkunde één grote familie vormen. Eén persoon hoop ik 

weer op het spoor te kunnen komen: Sjoukje van Enst, die mij verblijdde met een lijst 

van titels van romans waar Chinezen in voorkomen, waar ben je?  

Bapak Goenawan Mohamad, Donny Danardono, Tubagus P. Svarajati en 

Gunawan Budi Susanto dank ik omdat zij mijn onderzoek onder de aandacht hebben 

gebracht van een breder Indonesisch publiek. Het bestuur van de kleine, maar 

invloedrijke vereniging Inisiatip in Den Haag – ik denk met name aan Bian Hong 

Liem – heeft mij, door mij uit te nodigen om een voordracht aan haar leden te geven, 

laten zien dat er in Nederland ook buiten de academische kringen belangstelling 

bestond voor mijn onderzoek, dat zich toen nog in de prille beginfase bevond. 

Hartelijk dank daarvoor. Naast de genoemde namen zijn er nog vele hier niet 

genoemde personen die mij stimuleerden met hun belangstelling – ‘Hoe ver ben je nu 

eigenlijk met je proefschrift?’ ‘Schiet je op?’ ‘Wanneer zou je ook alweer 

promoveren?’ – en mij aanspoorden met hun aanmoedigingen en discussies; soms 

betrof het mensen die ik in Nederland in de trein ontmoette en wier namen ik niet ken, 

aan hen allen hartelijk dank. Samen hebben ze een wolk gecreëerd die me droeg tot 

waar ik nu ben. 

Professor Bert Paasman, mijn promotor, ben ik innig dankbaar voor zijn tijd, 

zijn deskundigheid, zijn peptalks, de gezamenlijke lunches, waarvan heerlijke (door 

hem) zelfgemaakte soep het belangrijkste deel uitmaakte, de verfrissende 

wandelingen door de Puttense bossen en zijn geduld, dat meer dan eens op de proef 

werd gesteld. Dankzij zijn bemiddeling mocht ik een bijkomende beurs ontvangen 

van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, waarvoor dank.   

Ik dank mijn familie van vaders- en moederskant voor hun interesse voor wat ik 

aan het doen was en ben, met name mijn ‘grote zussen’ Tan Lhee Hiang, die zoveel ze 

kon mijn lezingen bijwoonde en Tan Ting Lhie, die met haar verhalen over vroeger 

een onbekende wereld voor mij opende, mijn broer Widayat Basuki Dharmowiyono 

(Tan Tjoan Pie) voor de foto’s van tempo doeloe, waarvan er een op de achteromslag 

prijkt, mijn neef Tan Tjoan Ik die het spoor van onze voorvader Tan Bing is nagegaan 

en mij, door mij bij zijn onderzoek te betrekken, het gevoel gaf zoiets ook wel te 

kunnen doen, mijn nicht en neef Hian Lhee en Alfred Nijkerk voor de vele 

gesprekken rond de eettafel, altijd met groente die ik tot het laatste blaadje moest 

opeten, hoe kan ik jullie ooit genoeg danken, en mijn nicht Bernadette Saka die 

informatie verzameld heeft over de ons onbekende grootvader, Opa Bangka. Telkens 

als ik verhalen las waarin Chinese officieren of pachters in Semarang en op Bangka 

een rol speelden vroeg ik me af of die geschreven waren met mijn groot- en 
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voorvaders in gedachten, wat bij nadere beschouwing toch niet zo positief geweest 

zou zijn.  

En dan mijn gezin. Mijn kinderen – alle drie geboren in Leuven maar, mea 

culpa, onbekend met het Nederlands – zijn volwassen geworden met een schrijvende, 

onderzoekende, af en toe gestreste en gefrustreerde moeder op de achtergrond van hun 

leven in Australië. Ik hoop dat ik hun een goed voorbeeld heb gegeven, maar intussen 

gaven zij mij de grootste steun door te laten zien hoezeer ze in mij geloofden. Kim 

bood mij zijn zelfverdiende geld aan toen het nog niet zeker was of ik een beurs zou 

krijgen. Aris wendde zijn talenten aan om de diagrammen in het proefschrift te maken 

en de omslag te ontwerpen. Gita heeft me gestimuleerd zo snel mogelijk te 

promoveren: zij een masterstitel, ik een doctorstitel. Het is niet zó snel gegaan als wij 

wel wilden, maar ik kan nu met veel plezier melden dat zij de wedstrijd gewonnen 

heeft. Hun vader, Teguh – ook hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Van 

scepticisme – wat op mij juist een stimulerende werking had – tot laaiend 

enthousiasme, zozeer dat hij het nu is die anderen interviewt, naar hun 

levensgeschiedenis en die van hun ouders vraagt en van dat alles videofilms maakt. 

Terima kasih semuanya! Luv u so much. 

Zo komen wij op míjn ouders. En dan denk ik aan de gamelanmuziek die iedere 

zondag uit onze oude radio klonk, onze rood-witte vlag die gehezen werd – de eerste 

in onze straat – toen Indonesia voor het eerst de Thomas Cup voor badminton won, 

het schitterende huisaltaar voor onze voorouders, voor wie op de eerste en vijftiende 

dag van de Chinese kalendermaand thee werd geschonken in petieterig kleine blauw-

witte porseleinen kommetjes, de geur van koffie uit mijn vaders koffiebranderij, de 

smaak van de door mijn moeder geproduceerde hopjes, de dagelijkse onderonsjes in 

het ouderlijk bed toen ik nog klein was, de vele wijze raadgevingen toen ik opgroeide. 

En de leeslessen. Mijn moeder was onderwijzeres en voor haar was het een erezaak 

dat haar kinderen Nederlands konden lezen
1
 voordat ze naar school gingen. Kennelijk 

had ik daar andere ideeën over. Want veel en lang waren de uren die ik mokkend en 

heel alleen doorbracht op de open loteng van ons huis, starend naar de berg die ik van 

daar kon zien – of was dat een heuvel – en af en toe schichtig achteromkijkend naar 

de gesloten deur waarachter een oude tijgervacht, compleeet met vervaarlijke kop en 

enge slagtanden, uitgespreid lag. Wie weet kwam het beest tot leven en verslond het 

me, als straf voor mijn weerbarstigheid. Het moet een grote opluchting zijn geweest 

voor mijn moeder toen later bleek dat ik op school toch meekon. Het was in ieder 

geval een grote opluchting voor mij. Pap en Mam, dank voor het voorbeeld dat jullie 

me altijd gesteld hebben en voor het telkens hoger leggen van de lat. Ik hoop dat jullie 

trots op mij zijn.   

Ik eindig dit voorwoord met de geijkte, maar belangrijke formule dat, hoewel ik 

van velerlei kanten raad, aanwijzingen en suggesties heb gekregen tijdens het 

schrijven van dit proefschrift, ik alleen verantwoordelijk ben voor de inhoud en 

tekortkomingen. Selamat membaca.  

 

 

Semarang, juni 2009 

                                                 
1
 Mijn moeder leerde mij lezen uit W. Hogewoning, Jaap en Joop: lezen in de eerste klas van de lagere school. 

Batavia: Noordhoff Kolff. 1939-19xx. 


