
BRUIDSKOSTUUM en ANDERE GESCHENKEN van de familie KAN-TAN-HAN 
Lezing door Francine Brinkgreve 
Msueum van Volkenkunde, 16 april 2015 
Drs. Francine Brinkgreve is conservator van de afdeling Insulair Zuidoost-Azië van Museum 
Volkenkunde. Zij heeft Culturele Antropologie gestudeerd aan de Leidse Universiteit. Haar 
specialisatie is de rituele kunst van Bali. Naast onderzoek naar de collecties van het museum houdt zij 
zich bezig met samenwerkingsprojecten met het Museum Nasional Indonesia in Jakarta. 

Patricia had mij gevraagd om vanmiddag te vertellen over de totstandkoming van de tentoonstelling 

“Verbinding van culturen; Chinezen uit Indonesië in Nederland.” Dit zal ik graag doen, maar ik 

vertel eerst iets over de belangrijkste voorwerpen in de tentoonstelling en over hun betekenis. En die 

belangrijkste voorwerpen zijn: het bruidskostuum en andere geschenken van de Kan-Tan-Han 

familie. 
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Het begon allemaal twee jaar geleden met een schenking aan ons museum van dhr. Sioe Yao Kan, 
van een traditioneel bruidskostuum, bewaard in de originele spanen doos. Vervolgens schonk hij ook 
andere voorwerpen afkomstig van zijn eigen familie. De heer Kan richtte bovendien een fonds op ter 
bevordering van het behoud van het cultureel erfgoed van Chinees-Indonesische Peranakans in 
Nederland. Hier heb ik een jaar geleden tijdens de CIHC dag over verteld.Door dit Fonds werd 
onderzoek naar dit erfgoed mogelijk gemaakt en de resultaten zijn nu in de tentoonstelling te zien. 
Graag wil ik beginnen met te vermelden dat dit onderzoek vooral door Joke Leijfeldt is gedaan. Zij is 
in feite de auteur van de tentoonstelling. Omdat wij het bruidskostuum centraal wilden stellen in de 
tentoonstelling heeft Joke heel veel interessante informatie en bijpassende voorwerpen juist over de 
huwelijksceremonie van Chinezen uit Indonesië gevonden. Het gaat in deze tentoonstelling niet 
alleen over het huwelijk tussen twee mensen, waardoor tevens een verbintenis tussen families 
ontstaat, maar ook over een verbintenis, verbinding tussen culturen. 
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Het bijzondere van het bruidskostuum is dat er verhalen over bekend zijn en dat er foto’s zijn van de 
familieleden van dhr. Kan die in dit bruidskostuum zijn getrouwd. In de rubriek “foto met verhaal” op 
de CIHC site heeft hij hier zelf ook al eens over geschreven. In ons museum zijn het ook juist de 
verhalen achter de voorwerpen die we graag willen vertellen en die de voorwerpen extra betekenis 
geven. En ik nodig U graag uit om, als U zelf nog voorwerpen in de familie heeft waar u een goede 
plek voor zoekt, met ons contact op te nemen. 
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De familie Kan, en de door huwelijken hieraan gerelateerde families Han en Tan, waren in de 
koloniale periode in Nederlands Indië vooraanstaande families met een lange geschiedenis. De Han 
familie had zich al een paar eeuwen geleden op Noord-Java gevestigd. 
 



 

Tan Goan Piauw
1878-1889
Kapitein der Chinezen
Buitenzorg
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De overgrootvader van de heer Kan, Tan Goan Piauw, was tussen 1878-1889 “Kapitein der 

Chinezen”, hoofd van de Chinese bevolking in Buitenzorg (Bogor). Hij was de grootvader 

van zijn moeder, Desirée Tan. 

 

 
 

6 

Tan Goan Piauw ontving dit prachtige zilveren bord voor zijn verdiensten als Kapitein, van 

de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië.  Het bord bleef in de familie en werd 

gebruikt als voedselschaal op het voorouderaltaar. 
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Het bord blijkt een fraai voorbeeld van VOC zilver te zijn, want er zijn keurmerken en een 

meesterteken uit die tijd in gestempeld. Het is begin 18
de

 eeuw in Batavia gemaakt door 

Chinese zilversmeden, in opdracht van Nederlanders. 
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In het midden zijn 2 Chinese feniksen, feng huang vogels gegraveerd, te midden van 

bloeiende takken van chrysanten of pioenrozen. 
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Prunusbloesem, herten, en vogels zijn in de rand gedreven.  

 

Han Tek Nio
1901

Tan Tjoen Lee
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Het zijden bruidskostuum werd gebruikt door de grootmoeder van dhr. Sioe Yao Kan, de 

moeder van zijn moeder, Han Tek Nio, toen zij in 1901 met Tan Tjoen Lee trouwde.  
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U ziet hier voor- en achterkant van het prachtige bruidskostuum, dat waarschijnlijk gemaakt 

is in China en naar Ned. Indië werd meegenomen of opgestuurd. De oranje kleur van het 

bruidskostuum was geliefd onder Peranakan Chinezen en werd kuning pinang masak 

genoemd: de gele kleur van een rijpe betelnoot. 
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Er is een prachig geborduurde kraag bij, 
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En laarsjes, eveneens geborduurd. 

 

Clementine Tan   1925                          Helene Tan   1928                    Lucy Kan   1927
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Na 1901 werd het kostuum nog gedragen door drie van de tantes van dhr. Kan tijdens hun 

huwelijk: Clementine Tan in 1925, Lucy Kan in 1926 en Helene Tan in 1928, oftewel door 

twee dochters en een schoondochter van Han Tek Nio. 

 



Freddie Tan Lucy Kan
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Freddie Tan (de broer van zijn moeder) trouwde met Lucy Kan (de zus van zijn vader). 

 

Helene Tan           en Riki Kan
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Helene Tan (de zus van zijn moeder) trouwde met Riki Kan (de broer van zijn vader) 

(excuses: op de uitnodiging stond foutief: Riki Tan).  

De kleding die tijdens het huwelijk werd gedragen leek op de officiële kleding die vroeger 

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.  
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Op de gehele mantel, zowel de voor- als de achterzijde, zijn Chinese motieven geborduurd. 

De jas wordt drakenmantel genoemd, omdat het belangrijkste motief hierop een draak is. 

Die is duidelijk zichtbaar op de voorkant van de mantel. In China is de draak, lung, de 

absolute heerser over hemel en aarde. Hij heeft een goedaardig karakter. Meestal bevindt 

hij zich in de wolken, waar hij regen kan veroorzaken en vruchtbaarheid voor het land 

brengt.  

Op de achterkant is een vogel afgebeeld. Dit is de Chinese feniks, feng huang, die met de 

zon wordt geassocieerd en heerst over de andere vogels. De draak en feniks samen 

beelden huwelijksgeluk uit, het vruchtbare samengaan van man en vrouw. 
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De rok van het kostuum wordt drakenrok genoemd. Er is ook een draak op afgebeeld. 
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Een close-up van de draak van voren; U ziet zijn snorharen en hij heeft vier poten aan zijn 

reptielachtige lichaam. De poten hebben vijf klauwen, en daardoor wordt deze draak met 

de keizer geassocieerd. Vier klauwen waren vroeger bestemd voor mensen van adel, en 

drie klauwen voor de gewone man. 
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De keizerin is op het bruidskostuum vertegenwoordigd in de vorm van de Chinese feniks. 

De vogel feng huang symboliseert ook deugd en gratie. Zoals ik al zei: Op hun bruiloft 

wordt het bruidspaar voor een dag als keizer en keizerin beschouwd. 
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De Chinese draak wordt vaak afgebeeld jagend op een bal of een parel, ook wel juweel 

genoemd. Soms ziet men in deze bal de zon of de maan, soms de donder die regen 

aankondigt. De vlammen die uit de bol lijken te komen zouden dan de bliksem zijn. Ook zijn 

er veel wolkmotieven op de hele mantel te zien, het domein van de draak.  
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Er is zelfs een draak motief op de schouders van de mantel afgebeeld; in totaal zijn er zijn 

meer dan tien draken op de mantel te vinden.  

 



 
 

23 

Onderaan de mantel is een oceaan met veel golven geborduurd. Er zijn ook twee feniksen 

te zien, en een draak die verdwijnt achter de rots die uit de zee oprijst. Dit is in het Chinese 

wereldbeeld de kosmische berg, het centrum van de wereld. Het bruidskostuum als geheel 

beeldt de kosmische driedeling uit van hemel, aarde en oceaan. 
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De kraag wordt wolkenkraag genoemd, wolken zijn immers de woonplaats van de draak. 

U ziet hier zowel de voor- als de achterkant van de kraag. 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. Midden achter hangt een lange franje die is bedoeld om het 

kwaad af te weren.  
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Op de flappen van de kraag die de nekveren van de feniks verbeelden, zijn allerlei 

verschillende geluksmotieven geborduurd. 
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En op de stroken zijn mensenfiguren geborduurd. Deze stellen de Acht Onsterfelijken voor 

en symboliseren vreugde en geluk. Op de laarzen zijn chrysanten geborduurd. Deze bloem 

staat symbool voor een lang leven. Het hele kostuum is dus vol symboliek die met leven en 

vruchtbaarheid heeft te maken. Bijvoorbeeld: de lotusbloem beeldt reinheid uit en wordt 

ook geassocieerd met het huwelijk. Het Chinese woord voor lotus betekent namelijk in een 

andere toonhoogte  ‘verbinden’ of ‘samenvoegen’.  

 



 
27 

U ziet hier twee feniksen geborduurd op een mooi kleed, eveneens een geschenk van dhr. 

Kan, dat echter niet in de tentoonstelling is te zien. Bij een paar feng huang vogels verwijst 

feng naar het mannetje en huang naar het vrouwtje. Samen symboliseren ze 

huwelijksgeluk.  
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Vogels bevinden zich ook op de paarse overjas met losse kraag van satijn die hoort bij het 

kostuum van een bruidegom. Op de voor- en achterkant is met gouddraad een insigne 

geborduurd. Op de insigne staat een vogel afgebeeld. De overjas behoorde tot het groot 

tenue van een (Peranakan) Chinese luitenant of majoor en werd tevens bij huwelijken 

gedragen. In China was deze overjas onderdeel van het kostuum voor een mandarijn, 

bestuursambtenaar van de Chinese regering. Het soort vogel gaf aan tot welke van de in 

totaal negen rangen iemand behoorde. Het kon bijvoorbeeld een fazant zijn, een pauw of 

een wilde gans. 
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Detail van de vogel. Deze jas, onderdeel van het kostuum van de bruidegom, komt uit onze 

eigen collectie. Vermoedelijk is de jas verzameld in West-Kalimantan, waar ook veel 

Peranakan-Chinezen woonden. 
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Ook de bruidsjonkers droegen tijdens de huwelijksplechtigheid een dergelijk kostuum, 

zoals zichtbaar is op deze foto, waarop Lucy Kan en Freddie Tan voor het familiehuis in 

Batavia staan.  
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Overal in de tentoonstelling zijn vogels te zien, bijv. op deze zilveren 

bruidsbedversieringen. 
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En er zijn vooral ook overal draken te zien. Hier bijv. op een een altaarkleed dat mooi de 

verbinding van culturen verbeeldt: de draak als typisch Chinees motief is gebatikt op deze 

tokwi, wat letterlijk ‘altaarrok’ betekent. Bij belangrijke ceremonieën werden kleden als deze 

aan de voorkant van de offertafel  gebonden. In China waren ze van geborduurde stof, op 

Java werden ook vaak gebatikte tokwi gebruikt. Bij huwelijken en andere feestelijke 

gebeurtenissen waren ze rood van kleur.  
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Draken komen ook voor op kaarsen en op muziekinstrumenten van een zogenaamd 

gambang kromong orkest.  
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De muziekinstrumenten bestaan uit een mengeling van Chinese, Indonesische en 

tegenwoordig ook westerse instrumenten. Gambang kromong wordt gespeeld tijdens 

religieuze feesten in Chinese tempels, maar ook bij Peranakan bruiloften. 

 



Clementine Tan       en          Phoa Liong Djie
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Clementine Tan en haar bruidegom zitten net als de twee andere paren voor een speciaal 

altaar dat voor het huwelijksritueel werd opgezet, meja samkai geheten. Meja is 

Indonesisch voor tafel en samkai betekent in het Hokkien ‘drie koninkrijken’. Dit speciale 

altaar was gewijd aan Thi-Kong, de god van Hemel, Aarde en Mens.   
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Eveneens een schenking van dhr. Kan, afkomstig uit zijn familie, zijn dit porseleinen 

theepotje, en deze theekommetjes en schoteltjes. Deze werden op de meja samkai gezet, 

voor thee en geconfijte vruchtjes. Op de voorkant van de kommetjes staat fu, dat geluk of 

fortuin betekent. 
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Voor de meja samkai stonden voorwerpen die bij de cio tao ceremonie werden gebruikt. In 

een met rijst gevulde houten maatbeker werden symbolische voorwerpen gedaan die het 

bruidspaar hielpen herinneren aan de deugden van een goed huwelijk. Zo stond een 

spiegel voor zelfreflectie, een Chinese weegschaal voor rechtvaardigheid, en hielp de 

Chinese almanak het bruidspaar herinneren aan de betekenis van deze symbolen. We zien 

hier Lucy Kan die dit ritueel ondergaat. Zij heeft hier alleen nog de rok van het kostuum 

aan, naast haar ziet U de spanen doos staan waarin het kostuum honderd jaar werd 

bewaard. 
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Freddy Tan en Lucy Kan zitten bij de meja samkai, voor de officiële huwelijksfoto in 

Chinees kostuum, 
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Maar in het dagelijks leven in Batavia droegen zij de westerse kleding uit de jaren 1920, 

terwijl Lucy en haar moeder en andere familieleden op deze meer informele foto’s sarong 

en kebaya dragen. 

 

Lie Ti(e)n Nio

Han Tek Nio
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Op Java droegen veel Peranakan vrouwen vroeger sarong en kebaya. Hierbij zag je dan 

weer de verbinding van culturen: de combinatie van Javaanse batik en de heldere kleuren 

en decoraties met bijvoorbeeld vlinders en chrysanten die waren geïnspireerd op de 

Chinese traditie. Foto’s uit een van de fotoalbums van dhr. Kan laten zien dat zijn beide 

grootmoeders thuis sarong en kebaya droegen. Maar de meest linkse foto toont zijn vaders 

moeder in Chinese kleding, een studioportret uit 1901.  
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Van dezelfde grootmoeder Han Tek Nio, van wie het bruidskostuum is geweest, was deze 

kebaya met geborduurde margrietjes en viooltjes. De kebaya was aangepast aan de 

Chinese smaak:  met aan de onderrand taps toelopende punten.   
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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. Ook deze gebatikte heupdoek met vlinders, vogels en Europese bloemen 

is van de grootmoeder van dhr. Kan geweest. De doek is gesigneerd door Nj. Oeij Kok 

Sing uit Pekalongan. Vanaf 1860 ontwikkelde deze plaats zich als centrum van de 

batikindustrie waar veel Indo-Europese en Peranakan-Chinese batikkerijen waren 

gevestigd.  
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Wij hebben ook andere gesigneerde doeken van Chinese batikkerijen in de tentoonstelling. 
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Hierbij maak ik een klein uitstapje naar een andere schenking: van mevrouw Yap-The 

kregen we gesigneerde batiks uit de batikonderneming van haar familie in Yogyakarta. Die 

zijn niet in de tentoonstelling opgenomen, 
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Maar wel een aantal mooie foto’s, o.a. van een bruidspaar in Padang, rond 1960, 

toegestuurd door de zoon van dhr. en mw. Yap 
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Tenslotte wil ik nog wat vertellen over het maken van deze tentoonstelling. Joke Leijfeldt is 

begonnen om onderzoek te doen naar de Peranakan voorwerpen uit ons eigen museum, 

die konden aansluiten bij de voorwerpen die wij van dhr. Kan hadden gekregen. Hieruit 

maakte zij de selectie voor deze tentoonstelling, en zij schreef hiervoor ook de teksten. 
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Zo ziet een scherm van onze interne database eruit, waarin Joke allerlei werksets van 

mogelijke voorwerpen plaatste. We ontwikkelden een verhaallijn, rond het huwelijksritueel 

en rond het thema verbinding van culturen en Joke heeft vooral rond deze thema’s de 

voorwerpen geselecteerd. 
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We hebben ook foto’s van de collectie van dhr. Kan die nu in UB is bekeken en 

geselecteerd. Veel dank zijn wij hierbij verschuldigd aan Matthijs Holwerda en Liesbeth 

Ouwehand die het gebruik van de foto’s in de tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt. 
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Intussen werd de laatste tentoonstelling in de galerij bij de Indonesië zaal afgebroken, en 

kwam de  organisatie van het project in handen van Eijda Tervoort. De smalle lange ruimte 

is niet zo gemakkelijk om iets moois van te maken. 
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Een ontwerper, Thomas Rupert, kreeg de opdracht om een warme sfeer, iets feestelijks te 

creëren, passend bij het thema huwelijk. Hem werd gevraagd om vooral ook de kleur rood, 

de gelukskleur te gebruiken. 
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Hij is hier goed in geslaagd. Wat opvalt is de kleurige vloer die over het grijze linoleum is 

gelegd. 

 

 
 

52 

Ook hier speelde Joke een rol. Zij vond op internet het patroon van vloertegels die zij uit 

Indonesië herkende, Eijda fotoshopte dit patroon en dat patroon werd geprint. Toen we in 

de UB de fotoalbums van de familie bekeken bleek precies dit patroon ook op deze foto’s 

te staan! 
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Sommige voorwerpen moesten nog wat gerestaureerd worden, of op steunen gemonteerd. 
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Voorwerpen werden beter gefotografeerd, om te kunnen gebruiken op de nieuwe website 

van de collectie die wordt gemaakt. 
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Het team van restauratoren en depotmedewerkers zorgde voor opbouw. Intussen was 

Herman de Boer interviews aan het afnemen en filmpjes aan het monteren.  
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Stap voor stap werden de vitrines gevuld, nadat de steunen, bijv. voor de doeken waren 

gemaakt.  
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Zoveel mogelijk werden de voorwerpen rond 1 thema bij elkaar geplaatst. Bijvoorbeeld 

allerlei versieringen van het bruidsbed en de kussens op het bed en haken voor het 

openhouden van de klamboe of het gordijn van het bruidsbed. Deze versieringen zijn ook 

voorzien van motieven die het bruidspaar geluk en voorspoed  brengen. Zoals op de lange 

zijden doek die aan de bovenkant van het bruidsbed werd gehangen. Hierop zijn twee 

Onsterfelijken te zien en rondvliegende vleermuizen. Zij symboliseren geluk, omdat het 

Chinese woord voor vleermuis, fu in een andere toonhoogte geluk betekent. De chrysant is 

de bloem van de herfst en symbool van lang leven. 
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Terwijl collega’s vitrines schoonmaken en de tentoonstelling uitlichten legt Margrit Reuss 

hier de laatste hand aan de opstelling van het bruidskostuum. 
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Intussen zijn door weer andere collega’s de uitnodigingen verstuurd, is de opening 

geregeld, en is al met al een mooi eindresultaat bereikt. 

 

De familie Kan-Tan-Han

Veel dank aan :
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Dank aan alle harde werkers, nogmaals dank aan de heer Kan en niet in de laatste plaats 

aan zijn familie! 

 


