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3. DE GESCHIEDENIS VAN DE CHINEZEN IN INDONESIË  

  

 

 

 

 

One drum, 

 Two gongs, 

All Hakkas, 

 Listen to my song. 

No harm listening to my persuasive song. 

 It is good to take one‟s own path. 

 

Do not mind if the journey is long, 

 Nor fear the hassle. 

 

North, south, east, west, 

 You can travel in all directions. 

All places in the world are your domains. 

 Be it prefecture, country or province, 

  You can live in the city or the town. 

 

Ever heard of foreigners coming to China? 

 Chinese people going overseas, 

Tens of thousands on Gold Mountain, 

 Ten thousand in India.1 

                                                    

 
Hakka Drum Song, Anoniem. Lim, Suchen Christine. 2005. 

Stories of The Chinese Overseas. 

Singapore: Singapore Tourisme Board & SNP International Publishing. 

                                                 
1 Uit: Lim 2005, pag. 21. Met „India‟ wordt hier hoogstwaarschijnlijk niet het land bedoeld dat nu dezelfde naam heeft, 

maar Nederlands-Indië. Elders in hetzelfde boek (pag. 50 en 51) wordt „Delhi, India‟ genoemd in de verklarende 

teksten bij foto‟s van plantage- en tabaksarbeiders. Als bron van de foto‟s wordt in het boek het KITLV in Leiden 

genoemd.  
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Het is wel waar dat de Chinezen het aan rasgevoel nooit heeft 

ontbroken. Dat heeft een solidariteitsgevoel bij hen ontwikkeld, 

waardoor zij zich op een bijzonder standpunt in de loop der eeuwen 

hebben weten te handhaven. [...] Zij hebben zich met de inlandse 

bevolking vermengd maar niet verenigd. Aan de andere kant hebben 

zij contracten met Europeanen vermeden, althans op Java, welke een 

doorlopende staat van ondergeschiktheid, een verhouding van dienaar 

en meester medebrengen, gelijk bij huisbedienden het geval is. Zij 

hebben zich eenvoudig als handelaars en industriëlen tot die contracten 

met Europeanen bepaald, waarin zij gelijkgerechtigde partijen zijn. 

Door een dergelijke bewuste gedragslijn, door hun solidariteit, hun 

aaneensluiting, door de kracht van hun geheime genootschappen, 

opgericht met het doel om elkaar te steunen en van waar uit, zo nodig, 

de dwingende macht van het lijdelijk verzet in werking kon worden 

gebracht, hebben zij tussen Europeanen en Inlanders in, als bangsa 

tengah,
2
 een aparte stelling weten te handhaven. 

 
P.H. Fromberg, De Chineesche beweging op Java. 

Amsterdam: Elsevier. 1911, pag. 4 

 

 

 

                                                 
2 Bangsa tengah: middenvolk. Deze benaming verwijst niet zozeer naar de naam van China zoals de Chinezen hun land 

noemen, Chung Kuo, het Middenrijk, maar is in meer dan een betekenis symbolisch voor de gehele geschiedenis van de 

Chinezen in Oost-Indië, Nederlands-Indië en Indonesië. Behalve dat velen onder hen zich, na de komst van de 

Nederlanders, bezighielden met de tussenhandel, werden zij ook als buffer gebruikt en niet minder vaak als bumper om 

de klappen op te vangen die de autochtone bevolking richtte op de Nederlandse (en daarna Indonesische) overheersers 

en regeerders. 
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3.1. Inleiding 

 

Hedendaagse onderzoekers die de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië bestuderen 

doen dat vaak vanuit de wetenschap dat het de Chinezen gedurende hun eeuwenlange 

verblijf in Indonesië niet altijd gemakkelijk is gemaakt. Er wordt daarbij veel minder 

gesproken van de Chinezenmoord in Batavia in 1740 dan van uitingen van ongenoegen 

tegenover de Chinezen in latere tijden. Charles A. Coppel, die gedurende zijn gehele 

carrière als Indonesianist over de Chinezen in Indonesië heeft geschreven, heeft het in 

zijn meest recente onderzoeken, „in een onwelkome terugkeer‟ naar zijn vroegste 

onderzoek, nodig gevonden zich opnieuw bezig te houden met het probleem van geweld 

tegen de etnische Chinezen, een vergelijking makend tussen de situatie van de Chinese 

Indonesiërs in de jaren 1960 en die in de jaren 1990. Mary Somers Heidhues, historica en 

schrijfster van het hoofdstuk over Indonesië in de The Encyclopedia of the Chinese 

Overseas, schrijft als inleiding op haar verslag over de Chinezen op de tineilanden 

Bangka en Muntok: „De betrokkenheid van Chinezen verleent een bijzondere politieke 

eigenschap aan dit onderzoek. Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn Chinezen in 

Indonesië het doelwit geweest van wrok en somtijds geweld. [...] De redenering 

daarachter was tweevoudig: de Chinezen waren uitzonderlijk rijk en hun aanwezigheid in 

Indonesië was een erfenis van het koloniale beleid‟.
3
 Ook in de Indisch-Nederlandse 

literatuur, als min of meer overtrokken beeldopnames van de geschiedenis, is sprake van 

wrok en somtijds geweld. Om te kijken of en in welke mate die literaire beeldopnames 

van Chinezen in Nederlands-Indië vervormd zijn en waarom, nemen we eerst de 

historische werkelijkheid in beschouwing.
4
 

 
3.2.  De overzeese Chinezen en hun identiteit 

 

Veel Chinese Indonesiërs zelf zijn gemarginaliseerd en voelen zich 

vervreemd van hun sociale omgeving. Dit was niet slechts het geval toen 

zij volgens de Nederlandse wetgeving werden geclassificeerd als 

„Vreemde Oosterlingen‟ (hoewel zij „Nederlands onderdaan‟ waren) en 

volgens de Indonesische wetgeving als „van vreemde afkomst‟ en niet 

„autochtoon‟ (hoewel zij Indonesisch staatsburger waren). Hetzelfde gold 

eveneens voor veel van de Chinese Indonesiërs die „terugkeerden‟ naar 

wat zij als hun moederland beschouwden, om daar tot de ontdekking te 

komen dat zij ook in China „vreemdelingen‟ waren en op een andere 

manier werden behandeld dan de rest van de bevolking. 

  
Charles A. Coppel. 'Introduction' in Tim Lindsey en Helen Pausacker (red.) Chinese 

Indonesians. Remembering, Distorting, Forgetting. 2005, pag. 1-13 

 

Een belangrijk probleem waar aandacht aan moet worden besteed bij het schrijven over 

Chinezen, en dan met name Indonesische Chinezen – of Chinese Indonesiërs
5
 – is het 

                                                 
3 Heidhues 1992, pag. xiv. 
4 Ik ben me ervan bewust dat ook de geschiedschrijving niet altijd de 'werkelijkheid' vertelt maar eerder een 

representatie daarvan is. 
5 Charles Coppel gebruikte in zijn eerdere werken de term 'Indonesian Chinese' maar ging later over op 'Chinese 

Indonesians', een term die hij „meer inclusief‟ vindt. Coppel 2005, pag. 2. 
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probleem van hun identiteit. Een Nederlander kan men waarschijnlijk het best 

omschrijven als iemand die het Nederlandse staatsburgerschap bezit. Maar voor Chinezen 

gaat een soortgelijke definitie niet op. Niet iedereen die het Chinese staatsburgerschap 

bezit is Chinees, en vele Chinezen zijn geen staatsburgers van China, of wat nu de 

Volksrepubliek China genoemd wordt. Het begrip „Chinees‟ is zo ingewikkeld dat men 

de indruk krijgt dat ook eminente wetenschappers op dat gebied er moeite mee hebben. 

Die complexiteit geldt met name voor Chinezen die zich voorlopig of permanent in het 

buitenland hebben gevestigd, de „Overseas Chinese‟ (ik neem deze term over als 

overzeese Chinezen) en al helemaal voor de Indonesische Chinezen. Wang Gungwu, 

specialist op het gebied van Chinese diaspora, geboren in Surabaya, Indonesië, 

grootgebracht in Ipoh, Maleisië, en afgestudeerd van universiteiten in Singapore en 

Londen, getuigt in veel van zijn werken van hun (en zijn eigen) ingewikkelde identiteit.
6
   

De Chinezen in Indonesië vormen geen homogene groep en zijn dat ook nooit 

geweest. Zowel wat betreft afkomst, beroep, als maatschappelijke positie vormen en 

vormden zij een uiterst heterogene groep. Net zoals de meeste onderzoekers, deelt Leo 

Suryadinata, schrijver van een groot aantal werken over de culturele en politieke beleving 

van de Chinese Indonesiërs, de Chinezen in Indonesië in twee grote groepen in, die van 

de peranakan en van de totok. Het woord 'peranakan' is afkomstig van het woord 'anak', 

kind. Peranakans zijn kinderen of nakomelingen van een inheemse ouder of voorouder en 

een Chinese ouder of voorouder.
7
 Een totok daarentegen is een nieuwaangekomen 

Chinees. De belangrijkste karakteristiek van een peranakan is waarschijnlijk dat die het 

Chinees niet machtig is en Indonesisch (of een Indonesische streektaal) spreekt in 

huiselijke kring. Mona Lohanda, een Indonesische historica die zich gespecialiseerd heeft 

in onderzoek naar de Chinezen in Nederlands-Indië, wijst erop dat tot de negentiende 

eeuw de term „peranakan‟ betrekking had op Chinezen die zich tot de Islam bekeerd 

hadden. Een peranakan was in die tijd dus een Chinese moslim.
8
 Tot 1827 vormden de 

moslim-Chinezen een eigen groep onder hun eigen hoofdman.
9
 

Leo Suryadinata kenschetst de Chinese minderheidsgroep in Indonesië als volgt.
10

 

 
De Chinese minderheidsgroep in Indonesië, die uit ongeveer zes miljoen mensen 

bestaat, telt ongeveer drie percent van de Indonesische populatie. De groep wordt 

gekarakteriseerd door heterogeniteit en verandering. Cultureel kunnen de Chinezen in 

Indonesië ingedeeld worden in peranakans die Indonesisch spreken en totoks die 

Chinees spreken. De eerste vormen de grotere groep. Wat betreft geloof zijn ze verdeeld 

in christenen, boeddhisten, confucianisten, aanhangers van de Tridharma,
11

 moslims en 

volgelingen van andere georganiseerde religiën; wettelijk worden ze geclassificeerd als 

Indonesische staatsburgers (Warganegara Indonesia of WNI) en vreemdelingen 

                                                 
6 Wang 1991, pag. 290. Dat het nog steeds problematisch is „Chineesheid‟ te omschrijven, is te lezen in recente werken, 

zoals Suryadinata 2008, pag. 2; Ananta, Arifin en Bakhtiar 2008, pag. 17; Soebagjo 2008, pag. 142; Mackie 2008, pag. 

178. 
7 Het woord „peranakan‟ wordt in het Nederlands weleens vertaald als „kind van het land‟, wat terugvertaald naar het 

Indonesisch en Maleis „bumiputra‟ is, een term die in Maleisië gebruikt wordt om autochtonen aan te duiden. In 

Indonesië echter wordt een autochtoon „pribumi‟ genoemd, een benaming die de laatste tijd als racistisch gekleurd 

beschouwd wordt, niet naar de autochtonen zelf maar ten opzichte van andere Indonesiërs die niet autochtoon zijn, o.a. 

mensen van Chinese afkomst. In feite betekent peranakan „van gemengd bloed‟. 
8 Lohanda 1994, pag. 7. 
9 Heidhues 1998, pag. 153. 
10 Suryadinata 1999, pag. xiii. 
11 Een samensmelting van confucianisme, boeddhisme en taoïsme. 
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(Warganegara Asing of WNA). De vreemdelingen kunnen weer ingedeeld worden in 

staatsburgers van de Volksrepubliek China en de zogenaamde staatloze Chinezen (dat 

zijn staatsburgers van Taiwan of diegenen die zich losgemaakt hebben van de 

Volksrepubliek en Taiwan). De Indonesische Chinezen zijn wat politieke oriëntatie 

betreft pro-Jakarta, pro-Beijing, pro-Taipei of niet gebonden. Deze gedifferentieerde 

minderheisgroep kan geïdentificeerd worden als groep in zover zij Chinese 

familienamen hebben of gehad hebben. Zelfs zij die zich hebben verindonesischt als 

peranakan Chinees of „van Chinese afkomst‟, behoren tot een subgroep van de 

Indonesische Chinese gemeenschap. 

  

Hoewel de Chinezen geen homogene groep vormen, werden ze wel als zodanig 

beschouwd door de Indonesische autoriteiten. In hun ogen waren de Chinezen loyaal 

tegenover Beijing en niet tegenover Jakarta. Zij zagen de Chinezen als een „vreemde 

minderheid‟ die zich zou moeten verenigen met de inheemse bevolking door volledige 

totale assimilatie. Volgens Suryadinata hangen de autoriteiten nog altijd dezelfde 

zienswijze aan.
12

 

Om de identiteit van een Chinees vast te stellen moet men rekening houden met de 

mate van „Chineesheid‟ van de persoon. Die wordt niet alleen door geografische en 

politieke omstandigheden, maar ook door etnische, culturele en economische factoren 

bepaald. Het is eigenlijk dan ook niet mogelijk het alleen maar over „de Chinezen‟ te 

hebben. Charles Coppel komt tot de vaststelling dat als de identiteit van de 

tegenwoordige in Indonesië wonende Chinezen ter sprake komt, wettelijke criteria niet 

overeenstemmen met de maatschappelijke werkelijkheid. Een WNI, afkorting voor 

Warga Negara Indonesia, hetgeen niet anders betekent dan „Indonesisch staatsburger‟, 

zou betrekking moeten hebben op alle Indonesische staatsburgers ongeacht hun afkomst, 

maar werd vooral tijdens het presidentschap van Soeharto steeds geïnterpreteerd als 

„Indonesisch staatsburger van vreemde afkomst‟, in het bijzonder van Chinese afkomst.
13

  

Toch is een geografisch criterium zoals geboorteland of een eenvoudig raciaal 

criterium zoals afkomst volgens de mannelijke lijn niet voldoende om te bepalen wie 

Chinees is en wie niet. Wang Gungwu bezint zich op de vele identiteiten die Chinezen 

kunnen hebben: een historische, nationalistische, culturele en etnische identiteit,
14

 terwijl 

de schrijvers van het lijvige boek The Encyclopedia of the Chinese Overseas een diagram 

hebben gemaakt om de verschillende groepen van Chinezen in beeld te brengen.
15

 

Volgens hen bestaan er zeven onderscheiden groepen van Chinezen, in verschillende 

graden van chineesheid. „Chineseness‟, de term die zij en andere onderzoekers gebruiken, 

is slechts een van de factoren in het bepalen van het soort Chinees dat iemand is. Dat gold 

ook voor de overzeese Chinezen in het verleden. Zolang een Chinees in China woonde, 

was hij zich niet bewust was van zijn Chineeszijn. Immers, iedereen met wie hij omging 

was Chinees. Er was meestal geen contact met niet-Chinezen. Dat veranderde op het 

moment dat hij arriveerde in het land waar hij ging verblijven en vooral werken. Contact 

met andere volkeren betekende ook competitie met andere volkeren. In gekoloniseerde 

landen moesten de Chinezen zich behalve aan de inheemse bevolking ook aan de 

                                                 
12 Suryadinata 2008, pag. 2 
13 Coppel 1983, pag. 3 
14 Wang Gungwu‟s boek China and the Chinese Overseas (1991) gaat in zijn geheel over de identiteit van de overzeese 

Chinezen. 
15 Pan 1998, pag. 14. 
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koloniale regering aanpassen om te kunnen overleven. Om de zaak nog ingewikkelder te 

maken ontdekte de Chinese emigrant dat ook zijn eigen volk in verschillende lagen was 

verdeeld naargelang hun Chineeszijn. Zijn eigen identiteit contrasteert met de identiteit 

van de mensen in zijn omgeving. Door de omstandigheden die in de meeste gevallen van 

persoon tot persoon verschillen, ontwikkelt men een chineesheid die verschilt van de 

chineesheid van anderen. Chineesheid verloopt bovendien volgens een continuum, wat 

voor gevolg heeft dat iedere Chinees uiteindelijk een individuele identiteit heeft. Toch 

zullen we moeten proberen al die Chinezen te plaatsen in een beperkt aantal groepen.  

Een van de manieren om de Chinezen in China in te delen is dat op basis van 

etniciteit te doen. China en Chinezen worden zo genoemd naar de eerste dynastie die over 

een verenigde staat regeerde, de Chins. De Chinezen hebben zich echter zelf nooit zo 

genoemd, die naam hebben zij door de westerlingen opgeplakt gekregen. Het was een 

ander volk dat hun etnische identiteit bepaalde: de Han. De overgrote meerderheid van de 

Chinezen in China zijn Han-Chinezen. Deze worden beschouwd als de „echte‟ 

Chinezen.
16

 De rest van de Chinese staatsburgers zijn Tibetanen, Dai, Miao, Yao en 

ongeveer vijftig andere etnisch-onderscheiden niet-Han, en dus niet-Chinese volkeren. 

Het middelpunt van dit onderzoek zijn de Han-Chinezen die zijn uitgeweken naar 

het Indonesische eilandenrijk, dat in de zeventiende eeuw onder heerschappij van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie kwam te staan en Oost-Indië werd genoemd, een 

naam overigens die in geschiedenisboekjes voor de Indonesische jeugd niet gebruikt 

wordt,
17

 en daarna door de Nederlanders werd bestuurd en Nederlands-Indië werd 

genoemd. De uitgeweken Chinezen vormen een deel van de overzeese Chinezen die zich 

een nieuwe toekomst opbouwden in Zuidoost-Azië, meer bepaald in het Maleise 

schiereiland (wat nu Maleisië heet), Singapore,
18

 de Filippijnen en Indonesië. Deze 

overzeese Chinezen zijn afkomstig uit twee streken aan de kust van de Zuid-Chinese Zee: 

Lingnan en de Zuidoost-Kust. Lingnan omvat de provincie Guangxi (Kwangsi) en het 

grootste gedeelte van de provincie Guangdong (Kwantung, liggend aan de zuidoostelijke 

kust), waar Hong Kong en Guangzhao (Kanton) toe behoren, terwijl de Zuidoost-Kust 

gevormd wordt door de provincies Fujian en Zhejiang (Chekiang) en het oostelijke 

gedeelte van Guangdong.   

Het is niet toevallig dat juist de bewoners van deze kuststreken in groten getale 

emigreerden.  Zij bevonden zich niet alleen in geografisch, maar ook in etnisch opzicht 

aan de rand van China. In de Chinese traditie zijn de Centrale Vlakten van het land het 

hart van de Chinese beschaving. Hoe groter de afstand van het middelpunt was, hoe 

„barbaarser‟ de bevolking. De „barbaren‟ in het diepe zuiden werden pas tijdens de Tang-

dynastie (618-907) geaccepteerd als Chinezen. In die periode vond een verhoogde 

omvang en frequentie van volksverhuizingen van het noorden naar het zuiden plaats. De 

daardoor nieuw ontstane zuiderse Chinese volkeren ontwikkelden een eigen stijl en een 

                                                 
16 De Han-dynastie (202 v.C.-220 n.C.) is een van de belangrijkste dynasties in de Chinese geschiedenis. Het 

boedhisme werd toen in China ingevoerd. In het jaar 65 A.D. werd voor het eerst melding gemaakt van een 

boedhistische gemeenschap in P‟eng-ch‟eng, in noordelijk Kiangsu ten zuiden van Beijing. Gernet 1996, pag. 699. 
17 De algemene lezing (in Indonesië) van de aanwezigheid van de Nederlanders in Indonesië is dat de Archipel drie en 

een halve eeuw lang gekoloniseerd is geweest door de Nederlanders.  
18 Maleisië en Singapore werden later samen met andere landen de Nanyang genoemd, voordat de streek bekend zou 

staan onder de verzamelnaam Zuidoost-Azië.  
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eigen identiteit. Ze noemden zich Tangren, Tang-mensen.
19

 Deze marginale identiteit is 

een integraal deel van de Overzeese Chinezen. 

 

 

 
 

Kaart van China
20

 

 

De zuiderse Chinezen onderscheiden zich ook door het feit dat ze zeelieden zijn. Zij 

zijn zich, meer dan de Chinezen in het binnenland, altijd bewust geweest van het bestaan 

van een wereld buiten en anders dan hun eigen wereld.Terwijl de Chinezen in het 

binnenland naar binnen keken, hielden de Tang-mensen hun blik naar buiten gericht.  

Een derde element van hun randidentiteit is hun taal. Ook in dit opzicht worden de 

Centrale Vlakten als de oorsprong van de Chinese taal beschouwd. Door kolonisering en 

migratie verspreidden de bewoners van het midden van China zich naar andere gebieden. 

                                                 
19 In Indonesië noemen de Chinezen en peranakans zichzelf nog steeds „Teng-lang‟, Fujians voor Tangren. 
20 Uit http://www.mapsofworld.com/china/maps/china-political-map.jpg 
 

http://www.mapsofworld.com/china/maps/china-political-map.jpg
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Ze namen hun eigen taal met zich mee, die zich vermengde met de plaatselijke dialecten. 

Er ontstonden talen die net zo veel van elkaar verschilden als de Europese talen of 

Indonesische streektalen onderling. Van alle talen waren twee van de talen die door de 

Tang-mensen gesproken werden, het Fujians en Guangdongs, volgens een keizerlijke 

verordening van 1728 de meest onverstaanbare.
21

 

The Encyclopedia of the Chinese Overseas geeft een mooi beeld van de 

onderscheiden groepen Chinezen zoals ze zich op dit moment met elkaar verhouden. De 

schrijvers waarschuwen ervoor dat het onderscheid tussen de verschillende groepen niet 

waterdicht is en dat de verhoudingen niet op schaal zijn getekend. Maar het diagram kan 

als leidraad dienen voor het herkennen van categorieën die volgens de makers maar al te 

vaak “muddily described” worden.
22

 

Het diagram bestaat uit vier concentrische cirkels. De groep in het middelpunt, 

groep A, vertegenwoordigt de Chinezen
23

 die permanent in de Volksrepubliek China 

wonen. De volgende cirkel, Groep B, wordt gevormd door vier segmenten van mensen 

die door de Volksrepubliek beschouwd worden als staatsburgers van China. Daarvan is 

het eerste segment (B1) dat van Chinezen die nog in China wonen maar plannen hebben 

om te emigreren. Zij zijn de aspirant-migranten. Als ze hun plan uitvoeren, gaan ze over 

tot Groep C. Een tweede segment (B2) is de groep van Chinese staatsburgers die in het 

buitenland studeren. Vele daarvan zijn eveneens aspirant-migranten. In geval van 

emigratie gaan ook zij over naar Groep C. B3 en B4 vertegenwoordigen respectievelijk 

de inwoners van Taiwan en Hong Kong, die eveneens naar Groep C kunnen overgaan.
24

  

 

 
 

                                                 
21 In  Pan 1998, pag. 22. 
22 Pan 1998, pag. 15. 
23 Met „Chinezen‟ wordt hier volgens Chinese traditie de Han-Chinezen bedoeld. 
24 Hoewel Hong Kong sedert 1997 officieel weer deel uitmaakt van China, betreft het een Speciale Administratieve 

Regio met een autonome status. Chinese staatsburgers mogen momenteel slechts zeven dagen in Hong Kong verblijven 

zonder visum als zij een retourvliegticket kunnen overleggen. Degenen die langer wensen te blijven, moeten een visum 

aanvragen. 
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De overzeese Chinezen worden verenigd in Groep C. Volgens de definitie in de The 

Encyclopedia of the Chinese Overseas zijn overzeese Chinezen „mensen die van Chinese 

afkomst zijn, maar wier niet-Chinese staatsburgerschap en politieke verbondenheid met 

de nieuwe staat in de plaats zijn gekomen van de band met de voorouders‟. Volgens de 

auteurs behoren daartoe de zogenaamde „hyphenated Chinese‟ zoals Sino-Thais, Chinese 

Amerikanen, en dus ook de Chinese Indonesiërs.
25

  De buitenste cirkel vertegenwoordigt 

de geassimileerden, mensen van Chinese afkomst die door huwelijk of andere manieren 

van assimilatie versmolten zijn met het volk waar zij nu deel van uitmaken en zich niet 

meer „Chinees‟ noemen. Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat ze zich op een bepaald 

tijdstip in de toekomst weer wel Chinees noemen, zoals aangegeven door de rode pijl die 

de grens tussen D en C oversteekt.  Het diagram laat zien dat men niet in China moet 

wonen of Chinees staatsburger moet zijn om zich „Chinees‟ te noemen.
26

   

Met betrekking tot de tegenwoordige Chinese Indonesiërs is de scheiding tussen 

groep C en groep D in het diagram zeker geen permanente. Misschien is ze dat nooit 

geweest. Onder het bewind van Soeharto werden zij gedwongen te assimileren met de 

„pribumi‟ (inheemsen), ook wel de „asli‟ (oorspronkelijken) genoemd, de „echte‟ 

Indonesiërs.
27

 Hun werd sterk aangeraden hun naam te veranderen, ze mochten buiten de 

huiselijke kring geen Chinees spreken of Chinees nieuwjaar vieren, Chinese processies 

waren verboden, alle Chinese karakters in drukwerk dat uit het buitenland Indonesië 

binnenkwam werden bedekt met zwarte inkt, kortom ze moesten datgene wat nog restte 

van hun Chinese identiteit opgeven. Desondanks werden de Chinezen die zich op die 

manier geassimileerd hadden, in vele opzichten gediscrimineerd.
28

 Om dat te voorkomen 

verborgen vele Chinezen hun ware identiteit.
29

 Ze bevonden zich aldus in cirkel D, 

hoewel dat niet hun eigen keuze was. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen Chinezen 

waren die wel uit eigen keuze assimileerden met de inheemse bevolking. 

Door de hele Soeharto-periode heen kregen de kelentengs, de Chinese tempels, toch 

iedere dag bezoekers die zich met bamboestokjes de toekomst lieten voorspellen. Op 

                                                 
25 Pan 1998, pag. 15. Door de Australische hoogleraar in de economie James Mackie worden de Chinese Indonesiers 

dan ook Sino-Indonesians genoemd. Mackie 2008, pag. 177. 
26 Dat „zich Chinees noemen‟, zelfidentificatie, is de basis geweest van de census die in het jaar 2000 gehouden werd. 

Twee jaar na de traumatische ervaring van de mei-rellen waren vele Chinese Indonesiërs niet geneigd zich als zodanig 

te identificeren. Mackie (2008, pag. 187) denkt daarom dat het percentage Chinezen dat uit de census resulteerde 

(0.05%) beneden het werkelijke cijfer ligt. Mackie schat het percentage op circa 2,5%. Mackie 2008, pag. 188. Voor de 

statistische gegevens zie het artikel van Ananta, Arifin en Bakhtiar 2008. 
27 Over de oorsprong van de Indonesiërs bestaat nog controversie. Blijkbaar hangt dat samen met wie er aan de macht 

was en diens politieke opinie over de Chinezen. In het Soekarno-tijdperk werd in geschiedenisboekjes die destijds 

werden gebruikt gemeld dat de Indonesiërs afkomstig waren uit China, met name uit de streek van Yunnan. Tijdens het 

Soeharto-tijdperk werd er over de afkomst van de Indonesiërs geen gewag gemaakt. Volgens Benny Setiono (2002, 

pag. 7-8) zijn de meeste onderzoekers het er over eens dat de Indonesiërs uit twee rassen bestaan, namelijk het negroïde 

ras en het mongoloïde ras. Mensen van het eerste ras zijn bijv. de Tapiro in Papua, de Toala in Noord-West Sulawesi en 

de Kubu in Zuid-Sumatra. Het tweede ras bestaat uit 'Melayu Tua' of Oude Maleiërs (de Batak in Noord-Sumatra en de 

Dayak op Borneo) en 'Melayu Muda' of Jonge Maleiers (de Javanen, Balinezen, Buginezen, Makassaren en de 

Minang). 
28 Indonesiërs van Chinese afkomst moeten voor officiële aangelegenheden, bijvoorbeeld het aanvragen van een 

paspoort of het inschrijven bij een universiteit, altijd een bewijs van Indonesische nationaliteit voorleggen. Bezit van 

een dergelijk bewijs is voor Indonesiërs van andere afkomst niet verplicht. Er is ook een officieuze numerus clausus 

voor studenten van Chinese afkomst op staatsuniversiteiten. In deze situatie is de laatste tijd verandering gekomen. Het 

bewijs van Indonesische nationaliteit wordt niet meer uitgegeven, maar in sommige steden nog steeds geëist. Zie o.a. 

Winarta 2008, pag 63-64, Soebagio 2008, pag. 143, en alle artikelen in Effendi & Prasetyadji 2008. 
29 'Many [young Chinese] started to feel guilty or uneasy about being Chinese. They tried to "erase" their Chineseness 

from their lives‟. Budiman 2005. 
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begrafenissen werd nog steeds een watermeloen op straat stukgesmeten, als de stoet het 

rouwhuis verliet.
30

 In Chinese clantempels wachtten geduldig de leeuwen en draken op 

het moment dat ze weer op de straten mochten dansen. Dat moment brak aan toen 

Abdurrahman Wahid aan de macht kwam. Deze bijna blinde president en devoot moslim 

zei van Chinese afkomst te zijn. Hij vaardigde een besluit uit dat een vorig presidentieel 

verbod (tijdens de regering van Soeharto) op het vieren in het openbaar van het Chinees 

nieuwjaar tenietdeed. Vanaf 2000 mochten de Chinezen weer openlijk Chinees zijn. Het 

Chinees nieuwjaar werd een facultatieve vrije dag, hetgeen wil zeggen dat men op die 

dag vrij mocht nemen als men dat wenste. Twee jaar later riep President Megawati 

Soekarnoputri het Chinees nieuwjaar uit als officiële feestdag, een rood getal op de 

nationale kalender.
31

 Alles scheen weer te mogen. De Chinezen kropen uit hun schulp. 

Gedwongen geassimileerden werden weer Chinees. Van Groep D keerden ze terug naar 

Groep C.  

De bovenstaande definitie van de overzeese Chinezen zoals ze genoemd is in de 

The Encyclopedia of the Chinese Overseas is niet van toepassing op de Chinese 

Indonesiërs. Juist de niet-aflatende discriminerende behandeling die deze mensen hebben 

ondergaan van de overheid en de autoriteiten hebben veroorzaakt dat ze geneigd zijn zich 

van de staat af te keren. Het kan zijn dat de band met de voorouders in kracht is 

afgenomen – maar het is zeker niet het geval dat de loyaliteit tegenover de Indonesische 

staat in dezelfde verhouding groter is geworden.  

In analogie met het cirkeldiagram van Pan heb ik een soortgelijk diagram gemaakt 

voor de Chinezen in Nederlands-Indië. Dit diagram is ook van toepassing op de huidige 

situatie in Indonesië, hoewel het aantal Chinese aspirant-emigranten naar Indonesië tot 

bijna nul is gedaald. 

 

 
 

                                                 
30 Volgens Oei Hong Kian is het stuksmijten van een watermeloen bij het vertrek van de rouwstoet een poging om de 

goden van de onderwereld gunstig te stemmen, zodat zij het de geest van de overledene niet al te lastig maken. Oei 

1998, pag. 131-133. 
31 Het Chinees Nieuwjaar werd niet erkend als nieuwjaar van de Chinezen als etnische groep, maar van de 

confucianisten, zoals ook de nieuwjaars- en vergelijkbare feestdagen van de christenen, de moslims, boeddhisten, en 

Balinese hindoeïsten officiële vrije dagen zijn. Suryadinata 2008, pag. 10. 
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In het diagram betekent de roze achtergrond dat de mensen in die cirkels in China 

woonachtig zijn. De blauwe achtergrond geeft aan dat de mensen in die groepen in de 

geografische gebied woonden dat als Nederlands-Indië werd aangeduid. De groepen A en 

B bestaan uit Chinezen die in China wonen. Onder “Chinezen” wordt verstaan diegenen 

die etnisch en cultureel Chinees zijn. Onder deze in China woonachtige Han-Chinezen  

bevindt zich een laag waarvan de leden plannen hebben om naar het buitenland te 

emigreren, de aspirant-migranten. Natuurrampen en hongersnood konden daartoe de 

aanleiding zijn, maar meestal hadden aspirant-migranten familie of dorpsgenoten die 

reeds geëmigreerd waren, en die hen lieten overkomen om in het bedrijf mee te helpen 

dat ze hadden opgezet. Of de emigranten hadden in het land van vestiging zulke positieve 

ervaringen dat ze anderen aanspoorden om ook te emigreren. Omgekeerd was het 

mogelijk dat ze hun plannen wijzigden, als ze van emigranten minder aangename 

berichten hadden gehoord.  

Als zij eenmaal de grote stap gezet hebben en zich in Nederlands-Indië hebben 

gevestigd, hetzij als handelaar of als koelie, zijn zij eerst totoks. Aan „totok‟ worden 

meestal twee betekenissen gehecht. Een totok is volgens Donald E. Willmott, die een 

studie heeft gewijd aan de Chinezen in Semarang, een in China geboren Chinees die zich 

in Indië is komen vestigen, een nieuwkomer,
32

 terwijl Suryadinata een totok definieert als 

een Chinees die cultureel nog puur Chinees is, dat wil zeggen die vasthoudt aan de 

Chinese tradities en nog Chinees spreekt.
33

 Volgens het tweede begrip kan een totok dus 

best iemand zijn die in Indië is geboren. Peranakans worden  in het algemeen beschouwd 

als mensen van Chinese afkomst die in Indië zijn geboren. In de meeste gevallen zijn zij 

de Chinese taal niet meer machtig, hoewel ze bepaalde Chinese tradities nog in ere 

houden. Een peranakan kan overgaan tot de groep van de geassimileerden, als hij zich 

geen Chinees meer noemt omdat hij geen binding meer heeft met de Chinese cultuur en 

in plaats daarvan de tradities heeft overgenomen van de streek waar hij woonachtig is. 

Het overgaan tot het geloof van de meerderheid, in dit geval de Islam, wordt daarbij 

beschouwd als de ultieme assimilatie. De Jayaningrats, de machtige regentenfamilie van 

Pekalongan in de achttiende eeuw, zijn een voorbeeld van geassmileerden in de pre-

koloniale tijd,
34

  Haji Junus Jahja, die door sommigen wordt beschouwd als een 

voorganger op het gebied van de assimilatiebeweging van de Chinezen in Indonesië, is 

een voorbeeld van een geassimileerde in het tegenwoordige Indonesië.
35

 

De grenzen van wat een totok of peranakan of geassimileerde wordt genoemd, 

worden aangegeven door afkomst en etniciteit, maar ook door de graad van binding met 

de Chinese cultuur. Het is een schikking van het lot, maar ook het gevolg van welbewuste 

                                                 
32 Willmott 1961, pag. 2. 
33 Suryadinata 1999, pag. 48. Min of meer geassimileerde Chinezen noemen hun landgenoten die cultureel Chinees zijn 

gebleven en een Chinese taal spreken, hoewel reeds meer dan een generatie verblijvend in Indonesië, „singkeh‟, wat 

eigenlijk „nieuwaangekomene‟ betekent.  
34 Ze behoorden tot de 'geschoren Chinezen', mensen van Chinese afkomst die de Islam hadden aangenomen, zich niet 

tot de Chinezen rekenden en hun vlecht, verplicht door de Manchu-regering, hadden afgeknipt. Remmelink 1994. 
35 Er zijn twee aan elkaar tegenovergestelde posities die de Chinezen innemen, die vooral duidelijk naar voren kwamen 

onder de regering van Soekarno, maar ook nu nog bestaan, nl. (1) dat Chinezen hun eigen tradities in acht konden 

nemen zonder daardoor minder 'Indonesisch' te zijn, en (2) dat Chinezen hun tradities moeten verliezen, en zo snel 

mogelijk de 'Indonesische' gewoonten, waarden en cultuur moeten overnemen. De eerste positie wordt 'integrasi' 

genoemd en de tweede 'asimilasi'. Later, toen deze overtuigingen een politieke houding vertegenwoordigden (de eerste 

was die van de naar links leunende Baperki, waar veel Chinese Indonesiërs lid van waren, en de tweede van de rechtse 

Indonesische militaire en moslimgroepen), begon de toestand gevaarlijk te worden. Een middenpositie was er niet. 

Budiman 2005.  
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keuzes. Uiteindelijk zijn het echter buitenstaanders die mensen identificeren als Chinees 

dan wel niet-Chinees. Hoeveel moeite ze zich ook hebben getroost om tot de 

geassimileerden te behoren door het afzweren van hun taal, tradities, naam en geloof, hoe 

loyaal ze zich ook voordoen aan hun geboorteland, zolang ze door het publiek beschouwd 

worden als Chinees, zijn ze niet geassimileerd en dus nog steeds „Chinees‟. Na de 

definitie van antropoloog en China-deskundige William Skinner te hebben beschouwd,
 36

 

die wel klopte in vroegere tijden, toen de Chinezen nog een Chinese naam droegen maar 

achterhaald raakte toen vele Chinezen Indonesische namen aannamen, definieert Coppel 

Indonesische Chinezen als „persons of Chinese ancestry who either function as members 

of, and identify with, Chinese society or are regarded as Chinese by indigenous 

Indonesians (at least in some circumstances) and given special treatment as a 

consequence‟. Verder beklemtoont hij dat „zo‟n definitie personen omvat die zichzelf 

beschouwen als Indonesiërs en die zich distantiëren van de Chinese gemeenschap, maar 

op grond van hun Chinese afkomst (of Chinees uiterlijk) in sociaal en politiek opzicht op 

een andere manier behandeld worden‟.
37

  

Heidhues onderscheidt drie groepen Chinezen in Indonesië: de peranakans, die 

meestal op Java leven, de totoks van Java, en de gemeenschappen op de andere eilanden. 

Deze derde groep Chinezen is het Chinees nog machtig en heeft een andere historische 

ontwikkeling meegemaakt, resulterend in bijzondere soorten van aanpassingen.
38

  

In 1930 (de laatste volkstelling tijdens de Nederlandse tijd) was ruim een derde van 

alle in Nederlands-Indië woonachtige Chinezen totok, dat wil zeggen dat ze eerste-

generatie Chinezen waren. Bijna twee derde was peranakan. Er waren twee maal zoveel 

derde-generatie als tweede-generatie Chinezen. 

 

 

 1ste generatie 

Immigranten 

2de generatie 

immigranten 

3de generatie 

immigranten 

Totaal 

Regio 1000 x % 1000 x % 1000 x % 1000 x % 

Java en Madura 120 20,6 93 15,9 370 63,5 582 100 

Sumatra 259 57,8 111 24,7 78 17,5 449 100 

West-Kalimantan 17 25,1 14 20,6 36 54,3 67 100 

Elders 37 40,6 25 27,5 29 31,9 92 100 

Totaal 434 36,4 243 20,4 514 43,2 1190 100 

 
Tabel: Chinezen in Indonesië volgens generatie en regio (1930)

39
 

 

Volgens Heidhues waren er in 1930 ongeveer 77.000 Chinezen contractkoelies 

buiten Java.
40

 De meesten zullen op Sumatra in de rubber- en tabaksplantages hebben 

                                                 
36 De definitie van Skinner is de volgende. „In Indonesia a person of Chinese ancestry is Chinese when he functions as 

a member of, and identifies with Chinese society. The only reliable cultural sign of this self-identification as Chinese 

and of alignment, with a Chinese social system is the use – at least in some form and some circumstances – of a 

Chinese surname‟. Aangehaald in Coppel 1983, pag. 4. Nadat Soeharto aan de macht kwam werden de Chinezen 

aangemaand hun Chinese naam te veranderen in een Indonesische. Daarmee zouden ze hun loyaliteit tonen tegenover 

de Indonesische staat. Ze werden er niet toe gedwongen, zoals sommige onderzoekers, o.m. Lohanda (2009, pag. 51) 

aangeven. 
37 Coppel 1983, pag. 5. 
38 Heidhues 1998, pag. 151. 
39 Coppel 1983, pag. 2. 



De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië 

47 

gewerkt. In de volgende tabel zien we dat meer dan de helft van de eerste generatie 

Chinezen (57,8%) op Sumatra leefden, waar de meeste contractkoelies waren in 

vergelijking met de andere streken, zeker met Java en Madura. Er waren op Java ruim 

twee en een half keer zo veel derde-generatie Chinezen als op alle andere plaatsen in de 

archipel samengerekend.  

 

 Java Sumatra West-

Kalimantan 

Andere Buiten-

eilanden 

Totaal 

Jaar 1000 x % 1000 x % 1000 x % 1000 x % 1000 x % 1000 x 

1860 150 67,6 - - - - - - 72 32,4 222 

1880 207 60,2 94 27,3 28 8,1 15 4,4 137 39,8 344 

1895 256 54,6 159 33,9 38 8,1 17 3,6 213 45,4 469 

1905 295 52,4 195 34,6 48 8,5 25 4,4 268 47,6 563 

1920 384 47,5 304 37,6 68 8,4 54 6,7 425 52,5 809 

1930 582 47,2 449 36,4 108 8,8 94 7,6 651 52,8 1233 

1956 1145 52,0 605 27,5 271 12,3 179 8,1 1055 48,0 2200 

1961 1230 50,2 690 28,2 315 12,9 215 8,8 1220 49,8 2450 

  
Tabel: Groei van de Chinese populatie in Indonesië (1860-1961)

41
 

 
3.3.  Emigratie uit China naar Indonesië  

 

Vier groepen Chinezen zullen worden beschreven die de meeste emigranten leverden aan 

Indonesië, zowel in de voorkoloniale tijd als tijdens de kolonisering. Ze worden begrensd 

door taal en door etnische en geografische afkomst. Uit de beschrijving zal blijken 

waarom juist deze vier groepen zijn uitgeweken naar Indonesië.  

 
3.3.1. De Chinese emigranten 

Het grootste deel van de Chinese emigranten bestaat uit Foehkienezen of Fujianezen. in 

1955 was dat 50%, in 1986-1990 was dat zelfs 55%.
42

 Ze vormen een geografisch 

bepaalde groep, maar ook een taal- en cultuurgroep. Het zijn inwoners van Fujian, de 

streek waar mijn eigen voorvaders van vaderskant uit afkomstig waren. Eerder werd al 

gesteld dat de overzeese Chinezen afkomstig zijn uit twee streken aan de kust van de 

Zuid-Chinese Zee. Fujian ligt aan de Straat van Taiwan, die de Zuid-Chinese Zee 

verbindt met de Oost-Chinese Zee. Door dee ligging hebben de Fujianezen zich altijd 

gespecialiseerd in de maritieme handel.  Hoewel Fujian aan de kust ligt, bestaat de 

provincie hoofdzakelijk uit hoogland, dat 95% van de oppervlakte beslaat. Het resterende 

laagland was te weinig vruchtbaar om er genoeg rijst op te verbouwen, het hoofdvoedsel 

van de Chinezen. De streek werd meer dan eens geteisterd door hongersnood. In de 

negentiende eeuw kwam er 101 keer hongersnood voor, in de zeventiende eeuw zelfs 228 

keer.
43

 Reeds in de achttiende eeuw moesten uit Zuidoost-Azië grote hoeveelheden rijst 

geïmporteerd worden. De heuvels van Fujian waren begroeid met bomen en bamboe, die 

                                                                                                                                                  
40 Heidhues 1998, pag. 151. 
41 Coppel 1983, pag. 2. 
42 Pan 1998, pag. 31. 
43 Pan 1998, pag. 30. 
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bouwmateriaal en papier leverden, en beplant met een inheemse plant die onder zijn 

Fujianse benaming de wereld zou veroveren, hetgeen in de negentiende eeuw 

verregaande gevolgen zou hebben voor China: thee. Fujianezen produceerden wit 

porselein, het zogenaamde blanc de Chine, dat kopers vond ver buiten de Chinese 

grenzen. 

Import van rijst en export van thee, porselein en andere producten maakten van de 

Fujianezen beroemde zeehandelaars. Het hoeft ons niet te verwonderen dat ze ook goed 

op de hoogte waren van de situatie in de streken die ze aandeden met hun schepen. En als 

ze zelf geen schipper waren – mijn voorvader was dat wel, volgens onderzoek van een 

van zijn nazaten, de econoom T. I. Tan
44

 – hoorden ze over die gebieden van familie en 

kennissen.
45

 Op het cirkeldiagram dat ik als variant van het eerste diagram dat in The 

Encyclopedia of the Chinese Overseas heb gemaakt, staan deze Fujianezen in de 

cirkellaag van aspirant-migranten. 

Een tweede groep Chinezen die in belangrijke mate naar Indonesië verhuisde is die 

van de Hakka‟s, waartoe de familie van mijn moeder behoorde. Ze worden in The 

Encyclopedia of the Chinese Overseas als een taal- en etnische groep beschouwd, en niet 

zozeer als een geografische. Hakka betekent „gasten‟, „nieuwkomers‟. Ze worden 

„sojourners and migrants par excellence‟ genoemd,
46

 die er niet  tegenop zien risico‟s te 

nemen en moeilijkheden het hoofd te bieden in hun streven naar een betere toekomst. De 

Hakka‟s wonen verspreid, in cirkelvormige gebouwen die meer op vestingen lijken dan 

op woonhuizen. De afgelegen marginale hooglanden, de randgebieden die door andere 

Chinezen werden geschuwd, waren hun natuurlijk woongebied. Ze waren bedreven in het 

openen van bossen voor verbouwing, en werkten ook als rondtrekkende arbeiders in 

minerale mijnen en houtzagerijen. De Hakka‟s bewoonden de heuvelterreinen samen met 

de oorspronkelijke bevolking, de She. Net zoals de She-vrouwen bonden de Hakka-

vrouwen hun voeten niet. De andere Chinezen waren de Hakka‟s vijandig gezind, omdat 

de laatsten altijd – zoals ze trouwens genoemd werden – de nieuwkomers waren. Door 

hun marginaliteit hadden de Hakka‟s een lage status in de Chinese sociale hierarchie. Ze 

werden in extremis zelfs niet beschouwd als Chinezen. Er onstonden voortdurend 

conflicten met de bevolking in de streken waar ze zich vestigden. Die liepen uiteindelijk 

uit op rechtstreekse oorlogen. De gekerstende Hakka‟s richtten het Hemels Rijk van de 

Vrede op, oorspronkelijk een religieuze, daarna politieke beweging, die zich bewapende 

en uitgroeide tot een leger dat de Taiping-opstand veroorzaakte in 1851. De Hakka‟s 

bevolkten vooral de onherbergzame gebieden van de Archipel, gelijkend op hun eigen 

woongebied in China: Borneo en Sumatra.  

De derde groep is net zo complex als de Chinezen zelf. De provincie Guangdong, 

waar de meeste emigranten die zich in de hele wereld gingen vestigen vandaan kwamen, 

wordt bewoond door een mengeling van allerlei volksgroepen. Guangdong is de plaats 

waar de noord-, oost- en west-rivieren bij elkaar komen, een provincie met een hoofdstad 

waar talrijke landen en hun handelsbedrijven een „hong‟ of fabriek opzetten, de enige 

plaats waar dit volgens een keizerlijk decreet in 1757 geoorloofd was: Kanton, nu 

Guangzhou genoemd. De inwoners van Kanton worden van oudsher Kantonezen 

                                                 
44 Tan 2002, pag. 33. 
45 Oei Hong Kian beschrijft in het verhaal over zijn familie, Kind van het land (1998), hoe de vader van Tiauw Ting, de 

eerste van Oei‟s voorvaders die naar Indonesië emigreerde, informatie inwon over de Nanyang, het gebied wat nu 

Zuidoost-Azië genoemd wordt.  
46 Pan 1998, pag. 26. 
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genoemd, naar de taal die ze spreken. Maar Kantonees is een taal met vele plaatselijke 

dialecten, die onderling onverstaanbaar zijn. Voordat de Han-Chinezen zich in deze 

streek kwamen vestigen, was Guangdong schaars bevolkt door de oorspronkelijke 

bewoners, met wie de nieuwkomers zich etnisch en linguistisch vermengden. Er ontstond 

een nieuwe groep die zich „Tangren‟ noemde, de Tang-mensen. Daarbij voegden zich de 

Hakka‟s en de Tanka bootmensen. Nog een ander volk kwam Guangdong bewonen, een 

zeevolk dat in boten voer met ogen geschilderd op hun boegen. Ze werden denigrerend 

„hoklo‟ genoemd, mensen uit Fujian, maar in Indonesië zijn ze bekend als Teochiu‟s. Een 

kwart van Guangdong bestaat uit gebieden die puur Hakka zijn. In het Medan van 

Nederlands-Indië waren in het begin van de twintigste eeuw de Majoor der Chinezen 

Tjong A Fie en zijn broer Tjong Yong Hian bekende figuren. Zij kwamen uit Meixian, de 

onofficiële hoofdstad van de Hakka‟s. Hun neef met wie ze samen de Chaozhou-Shantou 

spoorweg in China bouwden was waarschijnlijk Teochiu van afkomst. Het was ook een 

migrant uit Meixian, Luo Fangbo,
47

 die in 1778 de Lanfong-kongsi van goudmijnwerkers 

oprichtte in West-Borneo. Terwijl G.F.E. Gonggryp, samensteller van de handzame 

Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië de Hakka‟s „uitstekende koelies‟ 

vindt, vormen de Teochiu‟s volgens hem „het allerbeste koelie-element‟.
48

 

Een streek die in meer bescheiden mate emigranten leverde voor Nederlands-Indië 

is het eiland Hainan. Ongeveer 2 miljoen Chinezen uit Hainan leven nu verspreid in 

ongeveer 50 landen, de meeste in Zuidoost-Azië, met name in Thailand en Indonesië.
49

 

Hainan is lange tijd recipiënt van migranten uit het vasteland geweest en leveraar van 

emigranten. De vroegste emigranten waren kleinhandelaars tijdens de Ming-dynastie, en 

vanaf het midden van de negentiende eeuw is een grote stijging te zien in het aantal 

emigranten.   

 
3.3.2. Emigratiepatronen 

Het grapje dat de eerste astronauten op de maan een Chinees restaurant aantroffen laat 

zien dat de Chinezen het imago hebben van een trekkend volk dat aanwezig is in alle 

uithoeken van de wereld. Als we het over overzeese Chinezen hebben, moeten we 

vanzelfsprekend aandacht schenken aan het verschijnsel „emigratie‟. Wang Gungwu 

onderscheidt verschillende typen van migranten. In grote trekken wordt er, net zoals het 

geval is met Nederlanders die naar de kolonie migreerden, onderscheid gemaakt tussen 

„sojourners‟ en „migrants‟. Sojourners of „trekkers‟ of in het Chinees huaqiao zijn 

mensen die slechts voorlopig uit China zijn weggetrokken en alle intentie hebben er na 

verloop van tijd naar terug te keren. Migrants
50

 of „blijvers‟ zijn mensen die de reis naar 

een nieuwe plaats ondernemen met de bedoeling er te blijven. Wang Gungwu overweegt 

in zijn toonaangevende boek over migratie en de Chinezen, China and the Chinese 

Overseas, de moderne Chinese term yimin te gebruiken. Deze echter geeft een 

                                                 
47 Lo Fong-phak in de verhandeling van J.J.M. de Groot, zie 3.1.1. Gouddelvers en kongsihoofden. 
48 Gonggryp, 1991, pag. 211. 
49 In Indonesië is Hainan voornamelijk bekend door de 'nasi Hainan', een gerecht van rijst en kip.  
50 Volgens Wang Gungwu zijn er in het Chinees allerlei termen voor verschillende soorten van migranten, maar geen 

enkele term vindt hij bevredigend om het verschijnsel emigrant aan te duiden: iemand die naar het buitenland verhuist 

en daar voorgoed blijft. Zelfs de term huaqiao is niet geschikt om een 'trekker' (in tegenstelling tot een 'blijver') uit te 

drukken, omdat die term politiek beladen is. Wang 2001, pag. 56. Govaars-Tjia meldt dat er behalve trekkers en 

blijvers ook een tussengroep was. Deze bestond uit Chinezen die in China waren geboren maar in de Nederlandse 

kolonie bleven wonen en werken en regelmatig geld zond naar de familie die in China was achtergebleven. Govaars-

Tjia 1999, pag. 26.  
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gedwongen verhuizing aan die opgedrongen is door de autoriteiten. Yimin zijn in die 

optie geen mensen die vrijwillig geëmigreerd zijn. De Chinezen hebben migratie altijd 

opgevat als een noodzakelijk kwaad, iets waar men alleen toe overgaat als het absoluut 

noodzakelijk is.
51

 Toch zijn in China‟s lange geschiedenis migratiegolven geen onbekend 

verschijnsel. Er was in de geschiedenis van de Chinezen een voortdurende interactie 

tussen bevolkingsgroei, commercialisering, migratie en handel met het buitenland.
52

  

Zoals overal ter wereld en in alle tijden was de mate waarin men migreerde afhankelijk 

van binnenlandse noden en externe factoren. Nieuwe gronden werden ontgonnen voor 

verbouwing, mensen verhuisden na natuurrampen. Een mislukte oogst en hongersnood 

als gevolg daarvan waren voldoende om een nieuwe golf van migratie te doen ontstaan. 

Migratie (verplaatsing binnen het land) was behalve spontaan ook bewust door de 

regering geregeld.
53

 Naast migratie kwam al vroeg in de Chinese geschiedenis ook 

emigratie (verplaatsing of uitwijking naar het buitenland) voor, hoewel er een lange 

periode was waarin emigratie met de dood gestraft werd.
54

 

Wang Gungwu onderscheidt vier patronen van emigratie, naargelang de aard en het 

doel ervan: het handelaarspatroon, het koeliepatroon, het trekkerspatroon en het 

remigratiepatroon.
55

 Het handelaarspatroon is het oudste en meest stabiele patroon. Het 

koeliepatroon leverde koelies op voor Amerika, Australië en Zuidoost-Azië, en was hevig 

maar van korte duur. Het trekkerspatroon vond zijn aanvang in het begin van de 

twintigste eeuw, toen bij de Chinezen in het buitenland sterke resinificatie plaats vond en 

er behoefte was aan leerkrachten die de kinderen de Chinese taal en cultuur konden 

bijbrengen. Het remigratiepatroon houdt in dat nakomelingen van de Chinese 

immigranten uit hun land trekken en ofwel naar China emigreren bij een heropleving van 

hun Chinese cultuurbewustzijn, of naar een ander land in geval zij juist niets te maken 

willen hebben met hun Chinese wortels of in hun land niet kunnen aarden wegens 

discriminatie of minder aangename economische of politieke omstandigheden.  

Chinezen die naar Indonesië emigreerden deden dat eeuwen geleden volgens het 

handelaarspatroon.
56

 Mannelijke immigranten uit China werden blijvers en stichtten in 

Indonesië gezinnen. Chinese vrouwen mochten niet emigreren. Daarom gingen de 

mannen een seksuele relatie aan met inheemse vrouwen. Hun nakomelingen werden de 

peranakan Chinezen genoemd. In het laatste kwart van de negentiende eeuw vond 

emigratie, naast het steeds voortgaande handelaarspatroon, ook plaats volgens het 

koeliepatroon. China leverde duizenden koelies vooral voor de rubber- en 

tabaksplantages op Sumatra, en mijnwerkers voor de tinmijnen op Bangka (Banka) en 

Belitung (Biliton). De geschiedenis van de gouddelvers op Kalimantan (Borneo) verschilt 

van die van de plantage- en tinmijnkoelies.  

Tijdens ongeveer dezelfde periode lokten de situatie in China en de sociaal-

politieke omstandigheden in Nederlands-Indië bij de Chinezen in Nederlands-Indië een 

resinificatieproces uit. Er werden Chinese scholen opgericht, terwijl de meeste 

                                                 
51 Wang 2001, pag. 56. Dit aspect van de emigratie van de Chinezen wordt in de literatuur over het hoofd gezien. 
52 Angehaald door Pan 1998, pag. 46. 
53 Dit gebeurde in hoge mate in Indonesië tijdens het bewind van Soeharto. De bedoeling was om de bevolking 

gelijkmatiger over het land te verspreiden en vooral het overbevolkte Java minder te belasten. De gedwongen migratie 

had desastreuze gevolgen op sommige plaatsen, waar het tot gewelddadige conflicten kwam met de oorspronkelijke 

bewoners, die in opstand kwamen tegen de 'javanisering' van de plaatselijke bevolking. 
54 Zhung 1998, pag. 98. 
55 Wang 1991. 
56 Door Wang Gungwu wordt dit het huashang patroon genoemd. Wang 2001, pag. 57. 
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peranakans de taal niet machtig waren. Men liet leerkrachten uit China overkomen om de 

kinderen te onderwijzen. Emigratie volgens het laatste patroon, dat van de huayi of het 

remigratiepatroon, heeft in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog verschillende keren 

plaatsgehad. Meest recentelijk heeft de gebeurtenis in mei 1998 gezorgd voor wat in de 

Indonesische kranten een „exodus‟ naar het buitenland genoemd werd. Deze mensen 

reisden naar de Verenigde Staten, Europa, Australië of andere landen in Zuidoost-Azië, 

met name naar Singapore, de meest Chinese staat buiten China. Ze kunnen de intentie 

hebben gehad daar voorgoed te blijven, maar in de meeste gevallen beschouwden zij hun 

reis naar het buitenland als een vlucht. Het is mogelijk dat ze na verloop van tijd, als de 

situatie in Indonesië is verbeterd, weer naar het land terugkeren.
57

  

Informele zeehandel
58

 met de Nanyang
59

 vond reeds eeuwen geleden plaats en 

bereikte zijn hoogtepunt nadat de Zuid-Song-dynastie (1127-1279) naar het zuiden werd 

verdrongen en afhankelijk werd van zeehandel. Voor het binnenlands waterverkeer werd 

een netwerk van kanalen gegraven. Er ontstond een gerespecteerde handelaarsklasse; dit 

was in strijd met de confuciaanse hiërarchie, die handelaars op de laagste sport van de 

maatschappelijke ladder plaatste.
60

 Tussen handelsreizen maken en migreren en trekken 

lag slechts een klein verschil. Handelaars bleven overwinteren op hun plaats van 

bestemming en bleven soms gedurende het hele jaar of langer weg. Zeehandel werd op 

die manier voortgezet tijdens de Mongoolse overheersing. Grote vloten bezochten Java 

en andere eilanden. Chinese contacten met vreemde landen breidden zich uit. Chinese 

troepen voeren mee op diplomatieke expedities naar Sumatra en Java. Sommige bleven 

achter omdat ze tegen de terugreis naar China opzagen. Zo kwamen er Chinese 

nederzettingen in Indonesië tot stand. Tijdens de Ming-dynastie werd het volume van 

buitenlandse handel sterk gereduceerd. Alleen onder keizer Zhu Di, ook bekend als 

Yongle, de vierde zoon van de eerste Ming-keizer Zhu Yuangzhang (Hongwu), maakten 

Chinese vloten tussen 1405-1433 grote expedities naar andere Aziatische landen en 

Afrika onder bevel van de eunuch Zheng He (1371-1433),
61

 in Indonesië bekender onder 

zijn Fujianse naam, Cheng Ho. Hij wordt ook vaak Sam Po Kong genoemd. Zheng He 

was een moslim uit Yunnan wiens vader een hadji was. De schepen in zijn vloot waren 

van een ontzagwekkende grootte
62

 en telden onder hun 28.000 manschappen behalve de 

admiraals, kapiteins en roeiers (misdadigers die men uit de gevangenis had gehaald), 

navigators en zogenaamde kompasmannen, ook 180 artsen, ambachtslieden en 

                                                 
57 Mensen die een permanent verblijfsvisum hebben voor Australië maken daar gebruik van om op en neer te reizen. 

„Als het onveilig is in Indonesië gaan we naar Australië, als het weer veilig is komen we terug, want het leven in 

Indonesië is, vooral als je wat ouder wordt, toch aangenamer.‟ (Persoonlijk gesprek met Tan Swan Nio, 7 juli 2007) 
58 In tegenstelling met formele handel via officiële delegaties met buurlanden zoals Korea, Burma, Siam en Vietnam, 

voerde China in die tijd ook een informele handel langs de kust, los van het hof, met lokale ambtenaren en particuliere 

handelaren.  
59 Met de Nanyang wordt meestal Zuidoost-Azië bedoeld. Volgens Wang Gungwu (2001, pag. 298) is de Nanyang 

geen geografisch bepaalde plek, maar een Chinees handelsgebied. Het sluit de eilanden en het vasteland van Zuidoost-

Azië in, maar is er niet identiek mee. De term bestond reeds lang voordat de benaming Zuidoost-Azië in gebruik kwam. 

Geografisch gezien behelst de Nanyang de kuststreken van het vasteland van Burma, Thailand, Cambodja, Vietnam, 

het schiereiland Malacca en de eilanden van Indonesië.  
60 Blussé 2000b, pag. 17. 
61 In zijn spraakmakende boek 1421, The Year China Discovered the World (2002), probeert Gavin Menzies aan te 

tonen dat het Zheng He was, en niet Columbus, die het Amerikaanse continent „ontdekte‟.  
62 Bronnen noemen verschillende afmetingen.Volgens Menzies waren de „capital ships‟ 480 voet lang en 180 voet 

breed. Menzies 2002, pag. 38. Sceptici zeggen dat een schip van die afmetingen zelfs met de tegenwoordige 

technologie niet gebouwd zou kunnen worden. 
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handwerkslieden: klamaaiers,
63

 zeilmakers, anker- en pompmakers, schilders, 

timmerlieden, zelfs steenhakkers en steenkervers die aan de bouw van de Verboden Stad 

gewerkt hadden en nu de taak kregen om gedenkstenen te vervaardigen.
64

 Zheng He deed 

verschillende keren ook Indonesië aan.
65

 Hij bemiddelde in verschillende geschillen over 

troonsopvolging en in conflicten tussen de plaatselijke ambtenaren en een Chinese 

kolonie.
66

 Aan de kust van Sumatra, Java en Bali zijn om hem te vereren talrijke tempels 

gebouwd.
67

   

In de zestiende eeuw vaardigde de Chinese regering een verbod uit op buitenlandse 

handel. Vanaf dat moment was iedere Chinees die zich buiten de grenzen waagde een 

misdadiger. Fortuinzoekers die zich in het buitenland bevonden gaven er de voorkeur aan 

er te blijven.
68

 De ommekeer in de politiek van de Ming-keizers was het gevolg van 

allerlei omstandigheden, die door Gavin Menzies, een gewezen officier bij de Britse 

marine, beschreven worden in zijn boek 1421, The Year China Discovered  the World. In 

1421 vond de inauguratie van de nieuwe hoofdstad Beijing plaats. Keizer Zhu Di 

(Yongle) wilde met de bouw van de Verboden Stad de boodschap laten uitgaan dat de 

Chinezen weer in zichzelf moesten geloven. Nog belangrijker was voor hem daarmee te 

demonstreren dat de goden hem beschouwden als de rechtmatige bekleder van de 

Drakentroon.  De bouw van de Verboden Stad werd echter uitgevoerd ten koste van grote 

offers. De honderdduizenden vakmensen die de stad bouwden moesten gevoed worden 

met grote hoeveelheden graan. Dat werd met boten aangevoerd vanuit alle streken van 

het land, die daardoor getroffen werden door voedseltekort en hongersnood. Om de 

Verboden Stad en de immense vloot te bouwen werden enorme delen van het land 

ontbost, ook Vietnam en Amman, waar de bevolking later in opstand zou komen tegen de 

keizer. Op 9 mei 1421 brak er een hevige storm los boven de Verboden Stad. De bliksem 

sloeg in en een groot gedeelte van de gebouwen werd in de as gelegd. Dit kon alleen 

betekenen dat Keizer Yongle het mandaat van de hemel had verloren en dat de goden een 

verandering van keizer wensten. De mandarijnen, die tijdens de regering van Yongle met 

lede ogen moesten aanzien hoe hun macht was ovegegaan op de eunuchen, kwamen in 

verzet tegen de keizer.
69

 Tot overmaat van ramp teisterde een verschrikkelijke epidemie 

                                                 
63 Klamaaien: de naden van een schip reinigen en vervolgens dichten. 
64 Menzies 2002, pag. 65. Gedenkstenen herinnerend aan de komst van Zheng He werden o.a. gevonden bij Ruapuke in 

Nieuw-Zeeland, in Cochin aan de kust van Malabar in India, bij Janela in de Kaapverdische eilanden en zelfs bij de 

Matadi watervallen in de Congo. Menzies is ervan overtuigd dat ook de Dighton Rock in Massachusetts vervaardigd is 

door Zheng He‟s steenkervers. De steen werd reeds in 1680 beschreven door een inwoner van die streek. Menzies vond 

verder twaalf 'curious stones' in een klein gebied in Oost-Massachusetts. Voor hem zijn ze bewijzen van de vroege 

aanwezigheid van Chinezen op het Amerikaanse continent.  
65 Zheng He deed Sumatra aan tijdens zijn reizen in 1405-7, 1413-15, 1417-19, en 1421-22, en Java in 1405-5, en 1431-

33. Gernet 1982, pag. 401. Setiawan, Kwa & Setiawan 1982, pag. 22-24 geven lichtelijk andere jaartallen.   
66 Gernet 1982, pag. 401. In tegenstelling tot de traditionele visie op de reizen van Zheng He, namelijk dat ze 

vriendschappelijke diplomatieke activiteiten waren, wil de historicus en Ming-deskundige Geoff Wade, werkzaam bij 

de National University of Singapore, aantonen dat de reizen in feite militaire missies met strategische bedoelingen 

waren. Volgens hem deed de Ming-regering aan „proto maritiem kolonialisme‟. Wade 2004.  
67 Zheng He was een Mongool uit een dorp waar de inwoners moslims waren. Menzies 2002, pag. 21. De tempels in 

Indonesië die ter ere van Zheng He zijn gebouwd, worden ook bezocht door moslims. In een boek dat over de oudste 

tempel in Semarang is geschreven - oorspronkelijk was deze tempel een moskee - wordt verteld dat Zheng He en zijn 

manschappen de bevolking leerden bidden en vasten naar moslims gebruik. Setiawan, Kwa & Setiawan 1982, pag. 33-

34. In Semarang wordt ieder jaar een processie gehouden om de komst van Zheng He naar die stad te herdenken. Het 

verhaal 'Si Swan Nio' door J.W. Young (1895) speelt zich af tegen de achtergrond van die processie. 
68 Pan 1998, pag. 49. 
69 Aan het Chinese hof werden twee soorten functionarissen onderscheiden: de mandarijnen en de eunuchen. De 

eunuchen stonden onder het onmiddellijk bevel van de keizer en regelden het huishouden aan het keizerlijk hof. Deze 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandarijn_(functie)
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het land en veroorzaakte in Fujian alleen al 174.000 doden. De bevolking in Amman en 

Vietnam, die haar bossen had moeten opofferen voor de bouw van de Verboden Stad, 

kwam in opstand. Zhu Di verloor de macht over zijn ministers, de mandarijnen. Bijna 

onmiddellijk nadat hij in 1424 overleed, verbood zijn zoon Zhu Gaozhi alle zeereizen met 

de grote schepen. Na zijn dood zette een periode van complete xenofobie in. Een vloed 

van keizerlijke edicten verbood alle internationale handel en reizen naar het buitenland. 

Iedere handelaar die het waagde zich bezig te houden met buitenlandse handel werd als 

misdadiger berecht en terechtgesteld. Gedurende een tijd was zelfs het leren van een 

vreemde taal of het onderwijzen van Chinees aan buitenlanders verboden.
70

  

 

 
 

Onthoofding van Chinese emigranten. China, einde negentiende eeuw.
71

 

 

Bijna anderhalve eeuw daarna, in het besef dat informele buitenlandse handel 

winstgevend was, legaliseerde de keizer die in 1567 weer.
72

 Allerlei ontwikkelingen 

verschoven de focus van Chinese handel van Midden-Azië naar de Zuidoostkust. Er 

waren tussenhandelaars nodig, en de Fujianezen waren daar uitermate geschikt voor. Een 

                                                                                                                                                  
eunuchen regelden wie er toegang tot de keizer had en konden bijzonder veel macht en invloed verkrijgen. Daarnaast 

kregen ze soms ook de leiding over militaire expedities of diplomatieke reizen, zoals Zheng He. Ze waren echter 

berucht om hun corruptie. De mandarijnen waren de ambtenaren die de bureaucratie regelden. Ook zij stonden, als 

keizerlijke adviseurs, zeer dicht bij de keizer. Tijdens de regering van Zhu Di‟s vader, Hongwu, hadden de mandarijnen 

de macht in handen, maar dat veranderde onder Zhu Di, dit meer vertrouwen stelde in de eunuchen. 
70 Menzies 2002, pag. 55. 
71 Uit: Stories of the Chinese Overseas, Lim 2005, pag. 27. 
72 Pan 1998, pag. 49. 
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van hen was Zheng Chenggong (Koxinga) en zijn vader Zheng Zhilong. Deze rijke 

familie, met haar basis in Xiamen (Amoy), beheerde handelsnetwerken van Manila tot 

Nagasaki. De Manchu‟s kwamen aan de macht. Koxinga bleef trouw aan de Mings en 

maakte van Xiamen een verzetsbasis. Hij gebruikte Formosa als handelskolonie. Later 

zou hij de Nederlanders van het eiland verdrijven. In 1684 trokken de Manchu‟s het 

handelsverbod in, maar emigratie bleef verboden. In 1717 werd emigratie specifiek 

verboden tot 1860, toen het verbod werd opgeheven. Pas tegen het einde van de 

negentiende eeuw, in 1893, werd het verbod officieel ingetrokken.
73

  

In 1567 legaliseerde China voor het eerst particuliere handel met Zuidoost-

Aziatische havensteden zoals Manila, Hoi An (Faifo), Phnom Penh, Banten en Jacatra. 

De Chinese jonkhandel floreerde als nooit tevoren en honderden Chinezen gingen ieder 

seizoen aan land in de grote havens van Zuidoost-Azië met ladingen zilver en zijde. Dit 

was de situatie toen de Nederlanders in Indonesië arriveerden. Ze troffen in 1600 een 

kolonie van 3.000 Chinezen aan in Banten, in een afgescheiden gedeelte buiten de 

stadswallen.
74

 De Ming-dynastie viel in 1644. De Manchu, een nomadenstam uit het 

noorden, kwam aan de macht en stichtte de Qing-dynastie (1644-1912).
75

 Zij waren geen 

Han-Chinezen, maar een nomadenstam uit het noordelijke gebied dat Manchuria heette. 

De Manchu‟s maakten zich de Chinese cultuur eigen zodat ze, hoewel ze een minderheid 

vormden, het volk gemakkelijker konden overheersen. Ze zetten bijvoorbeeld alle 

confuciaanse rituelen en hoftradities voort. Ondertussen zorgden ze ervoor dat er geen 

assimilatie tussen Manchu‟s en Chinezen plaatsvond. Han-Chinezen konden geen hoge 

ambtelijke posities innemen en interraciale huwelijken waren verboden. Zoals de traditie 

het voorschreef, tekenden de Manchu‟s de geschiedenis op van de vorige dynastie, de 

Mings. De Manchu‟s leerden van het verleden: ze beveiligden het land tegen invasie van 

buiten. Ze beschermden zich door aan te vallen. Door hun expansiedrift slaagden ze erin 

China groter te maken dan het ooit tevoren geweest was. De Qing-dynastie zou China 

regeren van 1644 tot 1912.  

In 1759 beperkte de Qing-regering alle Europese handel tot de haven van 

Guangzhou (Kanton). De Chinezen vormden daar hun eigen monopolistische gilde, 

bekend als de Cohong (Chinees: gonghang, verenigde handelscompagnies): alle 

Europeanen moesten hun handel via officiele Chinese agenten bedrijven. Slechts van 

oktober tot maart waren ze gemachtigd zich in Kanton
76

 te vestigen. Dit was niet naar de 

zin van vooral de Engelsen, die verslaafd waren geraakt aan een bepaald Chinees product, 

namelijk thee. Ze zochten naar manieren om te betalen voor de thee zonder dat hun 

zilvergeld het land uitvloeide, en vonden de oplossing in opium, het product dat in 

Nederlands-Indië en in Indisch-Nederlandse romans een belangrijke rol zou spelen. 

Opium werd pas in het begin van de twintigste eeuw op grote schaal in China 

gecultiveerd. De Portugezen importeerden opium naar Fujian in de zeventiende eeuw 

onder de Arabische naam afyun.
77

 Import van opium werd in 1729 door de Chinese 

regering verboden. Het verbod werd uitgebreid tot het gehele rijk in 1731. Na de 

bezetting van India door de Engelsen, op het einde van de achttiende eeuw en daarna, 

                                                 
73 Pan 1998, pag. 49. 
74 Pan 1998, pag. 51. 
75 Qing: uit te spreken als Tsjing. 
76 Volgens Pan (1998, pag. 55) in Kanton; volgens Paludan in Macao, op een smalle strook land tegenover Guangzhou. 

Het was hen verboden de stad binnen te treden en hun vrouwen mee te brengen. Paludan 1998, pag. 207 
77 Gernet 1996, pag. 536. 
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vond een verhoging plaats in het kweken van opium. De handelaars en arbeiders op de 

suikerplantages op Java waren de eerste Chinezen die de gewoonte hadden opium te 

schuiven.
78

 Deze introduceerden opium in Zuidoost-China, van waar de opiumrage zich 

snel verspreidde over de rest van het vasteland via de uitgebreide binnenlandse 

handelsnetwerken. De import van opium door China steeg in 40 jaar van 1.000 kisten tot 

40.000 kisten. In 1830 en daarna waren er ongeveer 10 miljoen opiumverslaafden in 

China. Het opiumgebruik was Keizer Daoguang (Tao Kwang) een doorn in het oog. Hij 

probeerde het te verbieden, wat niet het gewenste effect had. Er werd druk gesmokkeld, 

ook door de Engelsen. Behalve de lichamelijke en intellectuele schade die 

opiumverslaving teweegbracht bij zijn gebruikers, die veelal bestonden uit lage 

ambtenaren, had opiumsmokkel ernstige morele, politieke and economische gevolgen. 

Draconische maatregelen waren nodig om het ingewikkelde, verwarde netwerk te 

vernietigen, het resultaat van collusie op ieder niveau onder schippers, zeerovers annex 

smokkelaars, koeriers, handelaren en ambtenaren. Bovendien had de opiumsmokkel de 

Chinese economie verzwakt, terwijl die toch al te lijden had van de demografische druk 

en de oorlogen op het einde van de 18de eeuw.
79

 Uiteindelijk besloot Daoguang 

drastische maatregelen te nemen.
80

  Hij beval Lin Zexu (Lin Tze Hu) de hele 

opiumhandel te onderdrukken. Er werd een besluit uitgevaardigd dat eenieder die in de 

opiumhandel betrokken was, gestraft zou worden met de dood. De Engelsen moesten hun 

hele voorraad inleveren. De keizer verbood alle handel met de Engelsen, maar toen het 

Engelse parlement korte tijd daarna, in maart 1840, een expeditie naar China stuurde 

bleek het al snel op een oorlog uit te draaien, de eerste zogenaamde Opiumoorlog die 

twee jaar duurde en die China jammerlijk verloor. De prijs was hoog: volgens het 

Vredesverdrag van Nanking moest China Hong Kong afgeven en vijf belangrijke havens 

openstellen voor Engelse handelsschepen. Dat waren de havens van Xiamen (Amoy), 

Guangzhou, Fuzhou, Ningbo en Shanghai. De tweede Opiumoorlog (1856-1860) 

eindigde met de Conventie van Peking, waarin werd gestipuleerd dat het zuiden van het 

schiereiland Kowloon aan de Engelsen moest worden afgestaan. De Conventie verklaarde 

ook dat de Chinese keizer aan elke Chinees die dat wenste, toestemming moest geven om 

in een Britse kolonie of in een ander vreemd land te werken, en met zijn gezin in te 

schepen in de open havens. Ook voor Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten werden 

later condities vastgelegd.   

Bij het sluiten van het Verdrag van Nanking had China waarschijnlijk niet voorzien 

welke verregaande gevolgen het op lange termijn voor China had. De zwakheid van 

China tijdens de eerste Opiumoorlog kwam niet zozeer door de verouderde artillerie en 

het gebrek aan strijdlust en discipline bij de keizerlijke troepen, maar eerder door de 

politieke toestand van het land en de sociale malaise die spoedig tot uitbarsting zouden 

komen in de Taiping-opstand. 

Doorheen de geschiedenis zijn Chinezen altijd geëmigreerd. Bijna altijd betrof het 

mensen die niet vrijwillig verhuisden, maar het land ontvluchtten in tijden van 

wisselingen en crisis door de transitie van de ene dynastie naar de volgende. Bij het einde 

van de Song-dynastie (einde 13de eeuw) vluchtten de Chinezen naar Annam. Toen de 

Mongolen binnenvielen, emigreerden velen naar Vietnam, Cambodja, Siam en Indonesië. 
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Toen de Ming-dynastie overging in de Qing en Formosa werd gereinigd van opposerende 

machten (onder anderen Koxinga), namen de Ming-loyalisten de vlucht naar havens in 

Zuidoost-Azië waar ze handel mee hadden gedreven. Tijdens de Qing-regering waren het 

niet de Opiumoorlogen die de meeste schade aanrichtten en een emigratievloed 

veroorzaakten, maar de Taiping-opstand (1850-1864). Een volgende aanleiding tot 

emigratie waren de oorlogen tussen de Hakka‟s en de Kantonezen in Guangdong (1854-

1868). De Qing-regering overleefde nog andere opstanden, maar was op alle terreinen 

totaal uitgeput en viel zodoende makkelijk ten prooi aan buitenlandse machten.
81

 De 

laatste opstand, die onderdrukt werd niet door Chinese troepen maar door buitenlandse, 

was de Boxer-beweging in 1900. Al deze conflicten en oorlogen eisten een zware tol. 

China moest grote schadevergoedingen betalen aan de Engelsen en verhaalde die op het 

volk, dat nog meer belastingen moest betalen. De sombere situatie had als gevolg dat vele 

Chinezen hun heil zochten in een verhuizing naar plaatsen waar ze dachten een beter 

leven te kunnen leiden.
82

 

Tijdens de negentiende eeuw hadden grootschalige internationale migraties plaats. 

China had een te groot surplus aan landbouwers. In allerlei landen werden binnenlanden 

opengesteld en natuurlijke bronnen geëxploiteerd. De afschaffing van de slavernij in een 

aantal landen, waaronder Engeland in 1834 en de Verenigde Staten in 1885, veroorzaakte 

een tekort aan mankracht dat moest worden gecompenseerd. De Conventie van Peking in 

1860 maakte het mogelijk dat duizenden Chinezen zonder gestraft te worden het land 

konden verlaten om elders werk te zoeken. Een groot gedeelte van hen zou als 

contractkoelie naar Sumatra vertrekken. De conventie had ook invloed op de status en de 

mate van „Chineesheid‟ van de in Nederlands-Indië woonachtige Chinezen; vrouwen 

waren nu immers ook gerechtigd te emigreren. Tijdens de resinificatie na 1900 zouden 

onderwijzers uit China worden aangetrokken om de kennis van de peranakans van de 

Chinese taal en cultuur bij te werken.  

 
3.4.  China en de overzeese Chinezen 

 

De lange, veranderlijke geschiedenis van de houding van de Chinese regering tegenover 

haar onderdanen in het buitenland, de overzeese Chinezen, kan niet los gezien worden 

van haar relatie met andere landen en de toestand in China zelf. Die houding werd 

gestuurd door een mengeling van ideologische, technologische en economische 

veranderingen, diplomatieke relaties met andere landen en in het geval van de 

Indonesische Chinezen vooral economische belangen.  

Voordat de Ming-dynastie (1368-1644) aan de macht kwam was er geen verbod op 

buitenlandse handel of buitenlandse reizen. Ook de Ming-keizer Yongle (of Zhu Di) 

stond positief tegenover maritieme handel. Hij was degene die de immense handelsvloot 

uitzond onder bevel van de eunuch Zheng He. Menzies is er zelfs van overtuigd dat 

Zheng He Amerika „ontdekte‟ in 1421, meer dan zeventig jaar voordat Columbus dat zou 

doen.
83

 Na zijn overlijden echter keerde China zich weer naar binnen. In 1567 werd een 

keizerlijk verbod tegen emigratie weer opgeheven. Maar de Qing-dynastie (1644-1912) 

die de Ming-keizers opvolgde, ging verder op de basis die gelegd was door de keizers na 
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Yongle en stond niet welwillend tegenover emigratie. De regering verbood het haar 

onderdanen in het buitenland te wonen, hoewel ze handel met het buitenland toeliet. 

Vanaf 1717 vaardigde het hof een reeks besluiten uit die het de Chinezen verbood het 

land te verlaten en opnieuw binnen te treden.  

De Chinezen die in het buitenland vertoefden waren belast met een „image problem‟ 

in China. Ze werden in China beschouwd als deserteurs, verraders, rebellen en 

samenzweerders. Door hun thuisland te verlaten, verwaarloosden ze hun, volgens de 

confuciaanse leer, belangrijkste plichten als goede zonen. Ze lieten hun ouders in de 

steek, zorgden niet voor de graven van hun voorouders en offerden niet aan hun 

voorvaderen. In een besluit van 1727 gaf de keizer te kennen dat de meerderheid van de 

Chinese emigranten „ongewenste elementen‟ waren. Dat zouden ze nog meer worden als 

ze naar het buitenland vertrokken voor ongelimiteerde duur, omdat hun gedrag anderen 

zou aanmoedigen hetzelfde te doen.
84

 Het beeld van de Chinese immigranten in Indië als 

„ongewenste elementen‟ zal ook in de werken van veel Nederlandse schrijvers en 

schrijvende ambtenaren te zien zijn en aanleiding zijn voor hun Europese personages om 

zich onheus tegenover deze Chinezen te gedragen.  

De achtergrond van de harde opinie van de eerste Qing-heersers over de emigranten 

is te vinden in de geschiedenis van Koxinga, die de Mings trouw bleef en rebelleerde 

tegen de Qings. Hij boorde financiële bronnen aan in het buitenland, waar hij ook hulp 

zocht en kreeg voor de gevechten op zee. Ook toen Koxinga verslagen was, bleef het hof 

vrezen voor zijn invloed in het buitenland, waar complotten gesmeed konden worden om 

de regering omver te werpen. Om deze mogelijkheden tegen te gaan werden decreten 

uitgevaardigd tussen 1656 en 1712, waardoor reizen naar en wonen in het buitenland 

misdaden waren waar de doodstraf op stond. Toch schenen er nog mensen te zijn geweest 

die terugkeerden naar China en ambtenaren die daarvan misbruik maakten om smeergeld 

op te strijken of geld af te troggelen.
85

  

Het verbod op emigratie was van kracht toen in 1740 tweederde van Batavia's 

Chinezen om het leven werd gebracht door de Hollanders in een bloedige pogrom, 

waarbij vrouwen noch kinderen werden gespaard. Toen de Chinese keizer daarvan door 

een berouwvolle gouverneur-generaal, Adriaan Valckenier, op de hoogte werd gebracht, 

was zijn reactie onverschillig. Hij gaf zelfs de schuld aan de slachtoffers. Deze waren 

immers overtreders van de wet, die hun vaderland nooit hadden moeten verlaten.
86

  

De Opiumoorlogen in 1839-1860 openden de poorten van China voor buitenlandse 

ronselaars, die goedkope arbeidskrachten zochten. In 1860 schonk China, onder druk van 

Engeland en Frankrijk, aan zijn onderdanen het recht om in het buitenland te wonen en 

werken (dat was de reeds genoemde Conventie van Peking). Tussen 1845 en 1874 

vertrokken Chinezen in drommen naar landen als Amerika, Cuba en Peru om daar als 

koelies te werken. Terwijl handelaars in vroegere tijden veroordeeld werden als verraders 

en rebellen, had men wel veel sympathie voor de zwoegende koelies. Chinese diplomaten 

merkten tijdens hun buitenlandse reizen hoe slecht de koelies werden behandeld, 

bijvoorbeeld in Peru, wat tot gevolg had dat de Chinese regering weigerde een verdrag te 

tekenen met Peru om de aanvoer van Chinese koeliearbeid op te drijven.
87
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In 1893 werd door de opheffing van het oude verbod op emigratie wettelijk het 

recht van de Chinezen erkend om te emigreren en hun thuisland te bezoeken en 

daarnaartoe terug te keren. Oei Tjie Sien, de vader van Oei Tiong Ham, die de 

geschiedenis zou ingaan als de eerste miljonair in Azië, kwam in 1858 naar Semarang,
88

 

en toen hij een grote firma had opgericht spaarde hij geld om aan de Manchu-regering af 

te staan, opdat zij hem vergiffenis zou schenken en hij terug kon keren naar China om 

zijn zoon voor te stellen aan de familie en het graf van zijn vader te bezoeken.
89

 In zijn 

tijd was het nog verboden om naar China terug te gaan.  

Reeds voordat het verbod op emigratie was opgeheven, werd in 1877 het eerste 

Chinese consulaat geopend in Singapore. Toen de Qing-dynastie in 1911 ten val kwam, 

waren er al 46 consulaten.
90

  Deze waren voornamelijk opgezet om van overzeese 

Chinezen (vooral van de handelaars) financiële steun te verzamelen voor de economische 

ontwikkeling van China. De consulaten bevorderden de ontwikkeling van Chinees 

onderwijs en de oprichting van Chinese handelskamers overzee.   

Ook in Nederlands-Indië werd er aan het begin van de twintigste eeuw aandacht 

geschonken aan onderwijs voor Chinese kinderen. Daar wordt later in dit hoofdstuk op 

teruggekomen.  

 
3.5.  De Chinezen in Indonesië 

 

Wanneer de eerste Chinezen zich in Indonesië kwamen vestigen is niet bekend. 'Probably 

as far back as the dawn of history', denkt de peranakan-historicus Onghokham.
91

 Zeker is 

dat er reeds Chinezen in Indonesië woonden voordat de Europeanen er voet aan wal 

zetten. Hoewel geschiedenis niet echt in stukjes gehakt kan worden, zijn er periodes te 

herkennen in de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië, die uiteraard samen oploopt 

met de geschiedenis van Indonesië, waarbij iedere periode aanvangt en eindigt met 

ingrijpende sociaal-politieke veranderingen. Achtereenvolgens zullen vijf periodes 

besproken worden.  

1.  Vóór 1600: de periode voor de komst van de VOC 

2. 1600-1799: de periode van de VOC (Oost-Indië) 

3. 1800-1879: Nederlands-Indië en het einde van het cultuurstelsel  

4. 1880-1941: de ‟liberale periode‟, de opkomst van de ethische politiek en het Chinees 

nationalisme
92

 

5. 1942-1950: de Japanse bezetting en de Indonesische vrijheidsstrijd. 

 
3.5.1. Vroege geschiedenis tot 1600 
De aanwezigheid van de Chinezen in Indonesië en de invloed daarvan op het leven in de 

archipel kent een lange geschiedenis. Volgens Go Gien Tjwan, een antropoloog die mede 

de onafhankelijkheid van Indonesië voorbereidde, bezochten reeds in het begin van de 
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christelijke jaartelling een groot aantal Chinezen de Indonesische eilanden.
93

 De eerste 

geschreven teksten over de Indonesische archipel waren het werk van Chinezen.
94

 

Volgens deze bronnen woonden er al Chinezen in Indonesië ver voordat de Portugezen en 

Nederlanders er voet aan wal zetten. Coppel meldt dat kleine Chinese nederzettingen 

reeds bestonden in Indonesië lang voor de komst van de Europeanen, in het bijzonder in 

de havensteden langs de noordkust van Java.
95

 Gonggryp baseert zich ook op Chinese 

bronnen als hij in zijn Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië stelt dat 

reeds in de zevende eeuw Chinezen in de archipel gevestigd waren, hoewel ze er in 440 

nog niet waren, want de Chinese reiziger Fa Hien vermeldt niets omtrent aldaar 

gevestigde Chinezen.
96

  

De eerste Chinezen kwamen naar de Archipel om er handel te drijven. Eeuwen 

geleden gebruikten zij Indonesië reeds als tussenstation voor hun handel met India en het 

Midden-Oosten. Later begonnen ze exotische producten van de eilanden te verzamelen 

om er medicijnen van te maken. Langzamerhand schoten kleine nederzettingen wortel, 

opgezet op belangrijke plaatsen, waar handelaren en ambachtslieden – en volgens 

Heidhues ook piraten – zich kwamen vestigen.
97

 Slechts in schaars bewoonde gebieden 

zoals West-Kalimantan, het noordwesten van Java en het zuidoosten van Sumatra, met 

name in Bangka en Belitung, konden de Chinezen als landbouwers leven, zoals ze dat 

volgens traditie in China deden.
98

 In de voor-Nederlandse periode had de Chinese handel 

in Indonesië een internationaal karakter, maar ook toen waren er al Chinezen die 

landbouwproducten kochten en verkochten op de binnenlandse markt, Chinezen die 

ambachtslieden waren en Chinezen die in de productie van suiker en arak betrokken 

waren.
99

 Na de komst van de Nederlanders zouden de Chinezen meer als 

tussenhandelaars fungeren voor de Nederlanders.  

Tijdens de Mongoolse Yuan-dynastie (1280-1368) ontving Kertanegara, de koning 

van het Hindoe-koninkrijk Singosari in Oost-Java, verschillende keren een afgevaardigde 

van Kublai Khan, die in zijn streven tot expansie ook Sumatra en Java tot onderwerping 

wilde brengen. Tijdens het laatste van de vier bezoeken, in 1289, verwondde Kertanegara 

de commandant van de Mongoolse troepen, Meng Ch‟i.
100

 In 1293 stuurde Kublai Khan 

20.000 soldaten naar Java om Koning Kertanegara voor zijn oneerbiedigheid te straffen, 

maar toen was Kertanegara reeds door Jayakatwang, heerser van het Kediri-koninkrijk, 

gedood. Kertanegara‟s schoonzoon, Raden Wijaya, slaagde erin de Chinese troepen te 

manipuleren en ze te gebruiken voor zijn eigen belangen. Hij versloeg Jayakatwang met 

behulp van de Chinese soldaten en stichtte een nieuw koninkrijk, Majapahit. Duizenden 

Chinese soldaten sneuvelden op Java, maar er waren er ook die gevangengenomen 

werden door de Javanen of vrijwillig achterbleven omdat ze de terugreis naar China niet 

wilden aanvatten. Het is logisch aan te nemen dat de achtergebleven Chinezen hun eigen 

technologieën toepasten in hun nieuwe land. Deze episode, betoogt historicus en 
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Zuidoost-Azië-specialist Anthony Reid in The Encylopedia of Overseas Chinese, 

markeerde niet alleen het ontstaan van een nieuw koninkrijk, maar bracht ook een 

belangrijke inbreng van Chinese technologie naar Java, in het bijzonder voor 

scheepsbouwtechnieken en muntslag.
101

 Majapahit wordt als het machtigste koninkrijk 

beschouwd dat ooit in Indonesië bestaan heeft. Het besloeg ongeveer het gehele gebied 

dat nu Indonesië is. Er wordt gezegd dat het volk tijdens de  periode van Majapahit (eind 

dertiende eeuw tot begin zestiende eeuw) welvarend was en niets tekort kwam, en dat de 

wetten en rechten zonder uitzondering werden toegepast. De grootsheid van Majapahit 

wordt toegeschreven aan de vooruitgang van de landbouw, waarbij gebruik werd gemaakt 

van een geavanceerd irrigatiesysteem en een uitgebreid internationaal handelsnetwerk.
102

 

Java maakte een snelle groei door als maritieme macht. Het is aannemelijk dat het 

daarvoor steunde op de kennis en ervaring van de zeemannen, kapiteins en 

scheepseigenaars die de zeeroutes reeds bevoeren en die onder de heerschappij van 

Majapahit verenigd waren. Deze werden gedomineerd door zeelieden en handelaren van 

Chinese afkomst die plaatselijke bases in de Archipel hadden opgezet en door moslim 

handelaren die zich oostwaarts verspreidden vanuit hun centra in Pasai en Oost-Java.   

Hoewel de openheid van China tijdens de regering van de Ming-keizer Yongle niet 

van lange duur was, had ze een belangrijke groei van het aantal Chinezen in de Nanyang
 

tot gevolg, alsook van de mogelijkheden voor de plaatselijke nieuwe heersers om 

contacten aan te knopen met het Chinese rijk. Er is bewijs van het bestaan van sterke 

Chinese handelscommunes op Java en Sumatra in de vroege vijftiende eeuw. De 

expedities van Zheng He markeerden een beginpunt in de „eeuw van de handel‟ in 

Zuidoost-Azië.
103

 Zijn vloot stimuleerde de verbouwing van peper, kruidnagel en 

nootmuskaat – precies die producten die respectievelijk een eeuw en twee eeuwen daarna 

de Portugezen en Nederlanders naar Indonesië trokken. Na 1450 was de belangstelling 

van de Ming-keizers voor Zuidoost-Azië tot op een dieptepunt gedaald. Gedurende deze 

tijd van relatieve isolatie vermengden zich de overzeese Chinezen met de internationale 

gemeenschap in de Zuidoost-Aziatische havensteden. Vaak voerden Chinezen de taak uit 

van syahbandar, „meester van de haven‟, wier verantwoordelijkheid het was leges te 

heffen
104

 en het havenverkeer te regelen in naam van de plaatselijke regeerder. Ze 

introduceerden de handelaren bij de bendahara, de schatmeester, en hielpen de 

handelaren met het zoeken van een pakhuis.  De syahbandars vervulden aldus een zeer 

belangrijke functie.
105

 Syahbandars waren er bijvoorbeeld in de havens van Banten en 

Atjeh.
106

 Ook in latere eeuwen bleef de rol van de syahbandar groot. De syahbandar 

wordt weleens beschouwd als voorloper van de pachters, waarvan een belangrijk deel uit 

Chinezen bestond.  

Volgens Heidhues had het sultanaat Banten in de zestiende eeuw een belangrijke 

pacinan, een Chinese wijk, die tegelijkertijd handelscentrum was en gescheiden was van 

het hof van de sultan en de moskee die het politiek-religieuze centrum uitmaakten.
107

 De 
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Chinese handelaren uit Banten en handelaren uit India handelden in peper en andere 

producten en ruilden die met goederen uit diverse Aziatische landen. Er was een 

dagelijkse markt die een grote aantrekkingskracht had op buitenlandse handelslieden. 

Tijdens de regering van de bupati (regent) van Banten, Pangeran Aria Rana Menggala, 

speelden de Chinezen een belangrijke rol in het economische en politieke leven.
108

  

Op het moment dat de Portugezen arriveerden (1509) werden de Chinezen niet meer 

als een separate groep beschouwd in het Zuidoost-Aziatische eilandenrijk.
109

 Daar zouden 

de Nederlanders verandering in brengen. De Nederlandse politiek met betrekking tot de 

Chinezen zou deze minderheid vorm geven en haar plaats in de Indonesische 

samenleving totaal veranderen in zowel cultureel als economisch en politiek opzicht.
110

. 

Het is daarom merkwaardig dat de historicus H.W. van den Doel in Het Rijk van 

Insulinde bij een plaat waarop enkele Javanen rijdend op buffels te zien zijn als 

commentaar plaatst: „Het rustige Javaanse landleven, dat door het optreden van de 

Chinezen in de Javaanse vorstenlanden werd verstoord‟.
111

 

 
3.5.2. De Chinezen in Oost-Indië: 1600-1799 
De Nederlanders richtten in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op en 

concurreerden aldus met de Portugezen, die de specerijenhandel beheersten. Tegen 1619 

vestigden de Nederlanders zich op Java door hun hoofdkwartier op te slaan in Batavia. In 

1624 richtten ze een handelspost op in Formosa, van waar ze later werden verdreven door 

Koxinga. In beide kolonies maakten ze op vele manieren gebruik van de Chinezen en 

„were not above sending fleets to coastal China to shanghai Chinese men, women and 

children to the Indies‟.
112

 Chinezen waren onmisbaar voor het functioneren van Batavia, 

zoals Jan Pieterszoon Coen al vroeg merkte.
113

 Ze traden niet alleen op als 

tussenhandelaren
114

 en winkeliers, maar waren ook bevoorraders voor de Nederlanders. 

Een kolonie van Chinese landbouwers buiten de stadsmuren van Batavia produceerde 

vers voedsel voor de stad. In de achttiende eeuw plantte ze ook suikerriet om te distilleren 

tot arak of rum. Havenkoelies, bijna allemaal Chinezen, droegen en verplaatsten de 

vrachten en vele ambachtslieden waren Chinees. Batavia‟s beroemde kanalen werden 

door Chinese aannemers en Chinese werklieden gegraven en zij waren het ook die de 

meeste huizen bouwden. Er was een tijd dat de Chinezen de munten sloegen.
115
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een loflied op de karbouw en vertelt hoezeer de karbouw hoort bij een Javaans gezin. Het commentaar van Van den 

Doel bij de tekening waarin de Chinees stereotypisch beschreven wordt als rustverstoorder is dus niet de 

oorspronkelijke tekst, ofschoon in de tijd waarin De Indische archipel verscheen het schuldgevoel bij de Nederlandse 

overheersers jegens de autochtone bevolking naar boven kwam (wat later zou resulteren in de ethische richting), met als 

nevenwerking een beschuldigende vinger naar de Chinezen, die de autochtone bevolking zouden hebben uitgebuit. Het 

stereotiepe beeld zoals blijkt uit het commentaar bij het plaatje in Het rijk van Insulinde past goed in de 

gedachtenwereld van die tijd, maar m.i. niet bij een modern historicus.  
112 Pan 1998, pag. 55. 
113 Blussé 1986, pag. 80. 
114 In die tijd werd Batavia het belangrijkste centrum voor de Chinese handel in de archipel. De VOC ruilde producten 

uit India en specerijen en tin uit Indonesië in met Chinese goederen, die ze daarna verhandelde met Europa en andere 

landen.  
115 Heidhues 1998, pag. 152. De Chinezen waren vroeg met het slaan en gebruiken van metalen munten. Er zijn 

specimens van munten opgegraven waarvan de vroegste uit de vijfde eeuw komen, toen de handel en particuliere 
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De Chinese nederzettingen waren net als andere kolonieën van vreemde herkomst 

georganiseerd in groepen onder hun eigen hoofdmannen. Deze politiek werd tot het begin 

van de twintigste eeuw voortgezet. De hoofdman (kapitan genoemd) was 

verantwoordelijk tegenover de VOC voor het innen van belastingen van de Chinezen. Hij 

moest zijn mensen in de hand kunnen houden. De kapitans waren mannen met gezag, de 

meest invloedrijke en rijkste mannen in de Chinese gemeenschap, maar ze moesten 

uiteraard ook goed kunnen samenwerken met de Nederlanders.  

Een ander koloniaal gebruik dat reeds in Batavia was begonnen was het 

pachtsysteem. Hierbij kocht een pachter voor een bepaald bedrag (vooral voor de 

opiumpacht was dat bedrag bijzonder hoog) het monopolie voor de verkoop van een 

bepaald product of een bepaalde dienstverlening van de VOC af (later van de Nederlands-

Indische regering). De opbrengst boven die pachtsom mocht hij voor zichzelf houden. 

Het pachtsysteem ging met allerlei misbruiken gepaard zowel door de pachters, die 

meestal van Chinese afkomst waren, als door de Nederlanders. Beide zijden profiteerden 

van het systeem, ten koste van de inheemse bevolking. In de twintigste eeuw werd het 

pachtsysteem afgeschaft. De Nederlandse regering echter bleef, zonder pachters, 

sommige monopolies behouden die nog grotere sommen opbrachten dan het 

pachtsysteem. En de inheemse bevolking bleef doelwit en slachtoffer. In Indisch-

Nederlandse literatuur wordt vaak gewag gemaakt van deze pachters, daarom zal aan dit 

systeem verder extra-aandacht worden geschonken.  

Mede door de uitbreiding van de suikerindustrie maakte de Chinese bevolking van 

Batavia een snelle groei door in de volgende jaren. Chinese jonken bezochten ieder jaar 

de haven, en vele Chinese immigranten kwamen zich buiten de stadsmuren vestigen. 

Toen de suikerfabrieken door economische problemen moesten sluiten, kwamen de 

werkers in opstand. De kapitan kon zijn volk niet onder controle houden, de Nederlanders 

reageerden in paniek met moorden. Batavia werd een „treurtoneel‟, de Chinezen „een 

rampzalig volk, te onrecht ter dood gebracht‟.
116

 Er werd geschat dat 10.000 mensen, 

ongeveer twee derde van de Chinese bevolking, het slachtoffer werden van de moord op 

de Chinezen in 1740.  Dit feit liet de Chinese keizer volkomen koud. De Chinezen waren 

immers misdadigers die niet anders verdienden, omdat ze hun land en hun voorouders 

ontrouw waren geweest door te emigreren. Bijna onmiddellijk na de moordpartij, 

beseffend dat ze niet zonder de Chinezen kon, begon de regering opnieuw Chinezen aan 

te sporen naar Batavia te komen. Aan het einde van de achttiende eeuw waren de 

Chinezen wederom de grootste bevolkingsgroep in Batavia.  

Aanvankelijk waren de Chinese immigranten alle van het mannelijk geslacht, omdat 

het vrouwen door de Manchu‟s verboden was te emigreren. De moslims onder de mannen 

namen inheemse vrouwen, terwijl niet-moslims Balinese slavinnen namen die er geen 

bezwaar tegen hadden varkensvlees te bereiden.
117

 Anderhalve eeuw daarna wordt in 

Chinees-Maleise romans verteld dat ook niet-moslims onder de Chinezen moslim-

vrouwen tot vrouw namen en ze zelfs huwden.
118

 Toch bleven deze mensen in 

                                                                                                                                                  
industrie in China een grote bloei kenden. Onder de munten waren ook de bekende ronde munten met een vierkant gat 

in het midden, die nu nog gebruikt worden door Balinezen voor religieuze en decoratieve doeleinden. 
116 Willem van Haren wijdde een klaagzang aan de massamoord van 1740. In een voetnoot voegt Kalff er bij: „De zaak 

ging voor altijd in den doofpot‟. Kalff 1902, pag. 281-283. 
117 Heidhues 1998, pag. 153. 
118 Zulke relaties komen voor in o.a. Peniti-dasi Berlian door Tan King Tjan (1922), Bunga Roos dari Cikembang  door 

Kwee Tek Hoay (1927),  en Njai Isah door Sie Lip Lap (1931). Volgens P.H. Fromberg echter is het nooit 
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belangrijke mate hun chineesheid behouden. Mannen die het zich konden verloorloven 

stuurden hun zonen naar China, en toen de Chinese gemeenschap in Indonesië groter in 

omvang werd, huwden ze hun kinderen met elkaar uit. Dochters waren een kostbaar bezit 

en werden meestal verborgen voor vreemde ogen. Door hun dochters uit te huwen aan de 

zoons van vooraanstaande Chinezen werden zakelijke en politieke verbintenissen 

gesloten.
119

 

Een belangrijke factor in het in stand blijven van het Chinese karakter van de 

Chinezen was het reglement van de Nederlands-Indische regering dat Chinezen in aparte 

wijken moesten wonen, het zogenaamde „wijkenstelsel‟. Dat was niet om de Chinezen te 

beschermen, maar om de opbrengsten van de Chinezen voor de Nederlanders veilig te 

stellen. De Chinezen moesten kunnen onderscheiden worden van de andere mensen. 

„After all‟, stelt Heidhues, „Chinese paid more taxes than did natives, and they provided a 

lion‟s share of the VOC‟s internal revenues‟.
120

 In 1717 en in 1766 werd het de Chinezen 

verboden buiten hun groep te huwen. Zelfs Chinezen die zich bekeerd hadden tot de 

Islam waren daarmee niet inheems geworden.
121

  

 
3.5.3. De Chinezen tijdens de koloniale periode van 1800-1879 
De periode van 1800 tot 1879 was een periode waarin Nederland het onderste wilde halen 

uit de kan die Indië genoemd werd, maar ook een van nieuwe inzichten. Het was de 

periode van de landrente en het cultuurstelsel, van rijke landeigenaars, van ijverige 

Chinese tolwachters en pachters die een groot deel van de winst voor Nederland in 's 

lands kas brachten en zich hierdoor, zo drukt Van den Doel het uit, uitermate geliefd 

maakten bij het gouvernement en bijzonder gehaat bij de Javaanse boerenbevolking,
125

 

van Multatuli en de Max Havelaar, van allerlei reglementen die de vrijheid van vooral 

Chinese inwoners sterk beperkten, van de Java-oorlog en de kongsi-oorlogen op Borneo.  

Teksten over de negentiende-eeuwse Chinezen in Nederlands-Indië gaan, als ze 

door Nederlanders geschreven zijn, voornamelijk over de rol van de Chinezen als 

uitzuigers van het Javaanse volk. Als de geschiedenis door mensen van Chinese afkomst 

wordt opgetekend, of Europeanen die de Chinezen genegen zijn, wordt er verteld over de 

vele vrijheidsbeperkende regels waaraan de Chinezen onderworpen waren. Blijkbaar zijn 

het twee keerzijden van dezelfde medaille.  

De Java-oorlog, in Indonesië „Perang Diponegoro‟ (de oorlog van Diponegoro) 

genoemd, brak los in 1825 en duurde tot 1830. Aan het begin van de Java-oorlog, op 23 

september 1825, deed het leger onder bevel van Raden Ayu Yudakusuma, echtgenote van 

de Regent van Wirasari, een aanval op Ngawi, een kleine stad op de grens tussen 

Midden- en Oost-Java. Vele Chinezen – rijsthandelaars, kleine handelaars, 

ambachtslieden en koelies – werden gruwelijk vermoord. Degenen die zich konden 

redden vluchtten naar de kuststreek in het noorden van Java. Benny Setiono, schrijver van 

het tot nu meest omvangrijke boek over de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië,  

Tionghoa dalam Pusaran Politik (2002), vraagt zich af waarom. Er heerste immers van 

                                                                                                                                                  
voorgekomen, dat een Chinees op Java wettig huwde met een inlandse vrouw, als ware deze een gelijke die voor 

hoofdvrouw in aanmerking kon komen. Fromberg 1911, pag. 4. Meer hierover in subhoofdstuk 4.6. in dit proefschrift, 

dat over de vrouwen gaat.  
119 Heidhues 1998, pag. 153. 
120 Pan 1998, pag. 15. 
121 Heidhues 1998, pag. 153. 
125 Van den Doel 1996, pag. 41. 
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oudsher een goede verstandhouding tussen de Javanen en de Chinezen. Raden Ayu 

Yudakusuma leende vaak geld van de Chinezen, en veel Chinezen vochten mee aan de 

kant van Prins Diponeogoro; ze leverden zilvergeld, opium en wapens aan het Javaanse 

leger toen die tegen de Nederlanders oorlog voerden. Bovendien streden Chinezen zij aan 

zij met de Javanen.
126

  

Het antwoord op Setiono's vraag is wellicht te vinden in Het Rijk van Insulinde van 

Van den Doel, en in het artikel van Anthony Reid, „The origins of revenue farming in 

Southeast Asia‟. Bij het uiteenzetten van de oorzaken van de Java-oorlog vermeldt Van 

den Doel dat in de Javaanse Vorstenlanden Europeanen en Chinezen landerijen huurden 

van de Javaanse vorsten en van inheemse ambtenaren die in apanages
127

 werden 

uitbetaald. De Chinese huurders verwierven op die manier ook soevereine rechten, 

waaronder het recht herendiensten te laten verrichten door degenen die op hun 

landgoederen woonden.
128

 Misschien veroorzaakte deze gang van zaken reeds 

ontevredenheid bij de Javanen. Ook de Soesoehoenan van Soerakarta maakte bepaalde 

delen van zijn gebied tot apanage ten behoeve van zijn eigen familieleden. Het bestuur 

over deze apanages, waarbij ook het recht tot het heffen van belastingen behoorde, werd 

in handen gegeven van demangs. Volgens Van den Doel waren deze districtshoofden 

vaak niet van Javaanse, maar van onder meer Chinese komaf, „die bepaald niet 

toegeeflijk tegenover de boeren optraden‟.
129

 De boeren werden hierdoor gedwongen een 

steeds hogere belasting te betalen, waardoor hun economische positie verslechterde.  

Van den Doel heeft het ook over de tolpoorten. Na de bestorming van de kraton van 

Jogjakarta in 1812 door het Engelse leger als gevolg van een conflict met Sultan 

Hamengku Buwono II, eiste de Britse luitenant-gouverneur Raffles de inkomsten van de 

markten en de tolpoorten op voor de koloniale regering. Het beheer van deze markten en 

tolpoorten werd verder verpacht aan Chinezen. De Javaanse boeren moesten nu overal 

tolgeld betalen, zodat de tol die uiteindelijk in rekening werd gebracht vaak hoger was 

dan de totale waarde van de naar de markt vervoerde producten. Het optreden van de 

Chinezen zorgde ervoor dat het bedrag dat het koloniale gouvernement vanuit Jogjakarta 

tussen 1812 en 1824 ontving met meer dan 700 percent toenam. Chinezen handhaafden 

ook het gouvernementsmonopolie op de verkoop van opium en het organiseren van 

gokspelen. Alleen zij kregen vergunning speelhuizen en opiumkitten te exploiteren.
130

 

Volgens Van den Doel hadden de Javaanse boeren tot 1755 nooit met iets als 

tolpoorten te maken gehad. Reid echter toont aan dat reeds in de zeventiende eeuw de 

Javaanse hoofden hun voordeel trokken uit het opereren van het systeem van de 

tolpoorten. Amangkurat I verving de Javanen die de havens hadden bestuurd vanaf 1660 

met syahbandar uit het handelaarsmilieu. Deze „meesters van de haven‟ waren vaak 

Chinezen, en hun functie onder de vorst van Mataram geleek meer op die van pachters 

dan ambtenaren of vazallen. Onder Amangkurat II werden deze functies na 1680 geveild 

aan de hoogste bieder, en omvatten zowel de gewone monopolies van markten, wagen, de 

productie van arak (een distillaat uit suikerriet) en dobbelen onder de Chinezen als 

havengelden. Amangkurat was tijdens zijn verblijf in Japara in 1677-1678 zeer onder de 

                                                 
126 Setiono 2002, pag. 172.  
127 Een apanage is een 'gebied of fonds, aan jongere zonen van een vorst of aan andere leden van een vorstenhuis 

toegewezen om van de inkomsten of opbrengst daarvan naar hun staat te leven‟ (WNT, online editie 2007).  
128 Van den Doel 1996, pag. 18. 
129 Van den Doel 1996, pag. 40. 
130 Van den Doel 1996, pag. 41. 
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indruk van de wijze waarop de VOC inkomsten haalde van Chinese pachters van 

havenleges. Hij breidde het systeem uit naar zijn tolpoorten, veerponten en markten, eerst 

langs de noordkust maar later ook over het gehele binnenland.
131

  

Het jaar 1755, dat door Van den Doel wordt genoemd als eerste kennismaking van 

de Javanen met het verschijnsel tolpoorten, is ook het jaar waarin het Verdrag van 

Giyanti
132

 werd getekend. Dit verdrag maakte een einde aan de burgeroorlogen op Java 

die het gevolg waren van de opstand van de Chinezen die zich uit Batavia hadden kunnen 

redden en de massamoord op de Chinezen in 1740 overleefd hadden. Deze overgebleven 

Chinese rebellen hadden verschillende langs de noordkust gelegen steden belegerd. Zij 

kregen steun van Sunan Paku Buwana II van het hof van Kartasura, die hierin een kans 

zag om zich van de Compagnie te ontdoen. Toen echter de belegering van Semarang 

mislukte, keerde Paku Buwana zich weer tot de VOC om hulp. Uiteindelijk slaagden de 

Compagnietroepen erin de Chinezen te verslaan. Paku Buwana werd in zijn ambt 

hersteld. Maar andere leden van de aristocratische familie vervolgden hun opstand. De 

broer van de koning, Mangkubumi, voegde zich bij de rebellen. In 1755 sloot Koning 

Mangkubumi het Verdrag van Giyanti met de VOC en sloot vrede met Sunan Paku 

Buwana III, de opvolger van Sunan Paku Buwana II. 

Meteen daarna sloot Sultan Mangkubumi een overeenkomst met To In, de Kapitein 

der Chinezen van Mataram, om alle tolpoorten in zijn domein te verpachten. De winst 

was groter dan die van de opiumpacht. Het is niet te verwonderen dat dit systeem zeer 

aantrekkelijk werd gevonden door de heersers, omdat het geen kapitaal en geen 

ingewikkelde bureaucratie behoefde. Bovendien hield het de economische macht uit de 

handen van de Javaanse aristocratie die een gevaar konden vormen voor het regime, zoals 

al was gebleken. De overijverige tolpoortwachters hadden zich echter de haat van de 

Javaanse bevolking op de hals gehaald. Tijdens de eerste maanden van de Javaanse 

oorlog in 1825 werden zoals reeds vermeld vele Chinezen, en niet alleen tollenaars, 

gedood door de Javaanse rebellen.
133

 Men kon volgens Van den Doel van pogroms 

spreken. In Ngawi (Oost-Java) werd de complete Chinese bevolkingsgroep 

uitgemoord.
134

 

Ondertussen was ook in Borneo, met name in de Westerafdeling, een conflict aan 

de gang. In het midden van de achttiende eeuw hadden de Maleise sultans de Chinezen 

uitgenodigd om op eigen kosten de grond te ontginnen voor goud. De Chinezen vormden 

kongsi‟s, in het begin waarschijnlijk bedoeld als vennootschappen van gouddelvers. Deze 

kongsi‟s werden echter hoe langer hoe machtiger en weigerden zich te onderwerpen aan 

de Nederlandse heerschappij. Bloedige conflicten waren daarvan het gevolg. Ook hier 

kwamen de Nederlanders als overwinnaars uit de strijd. In 1885 stonden alle Chinezen 

aan de westkust van Borneo onder rechtstreeks bewind van de koloniale macht.
135

  

De Chinezen moesten gehoorzamen aan allerlei vrijheidsbeperkende reglementen 

van overheidswege. De status van de Chinezen die in Nederlands-Indië geboren waren, 

werd in de grondwet van Nederlands-Indië  van 1854 gelijkgesteld aan die van de 

                                                 
131 Reid 1993, pag. 77. 
132 Het verdrag tussen Mangkubumi en de VOC, waarna het rijk van Mataram werd gesplitst in Yogyakarta en 

Surakarta.  
133 Reid 1993, pag. 78. 
134 Van den Doel 1996, pag. 43. 
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inheemsen.
136

 Deze wet bepaalde dat met Inlanders werden gelijkgesteld de Arabieren, 

Moren, Chinezen en alle anderen, die Mohammedanen of heidenen waren. In 1855 

werden zij voor het Europese burgerlijk en handelsrecht apart geclassificeerd als 

Vreemde Oosterlingen, maar pas in 1906 werden Vreemde Oosterlingen ook wettelijk 

een aparte groep, waardoor de tweedeling in de koloniale maatschappij plaats maakte 

voor een driedeling: Europeanen en daarmee gelijkgestelden, Inlanders en Vreemde 

Oosterlingen.
137

 Volgens G.K.N. Liem, die deze reglementen heeft besproken in haar 

thesis, speelden verschillende motieven, die meestal verband hielden met de politieke of 

economische doelstellingen van de centrale overheid, een rol bij het opstellen van de 

regelingen.
138

 Hoewel de Chinezen als Vreemde Oosterlingen vanaf 1855 aan het 

Europese burgerlijk en handelsrecht werden onderworpen (met uitzondering van het 

familie- en erfrecht), moesten ze voor strafzaken voor het gerecht verschijnen dat 

bestemd was voor de inheemsen.
139

 

De inlandse rechtspraak vond plaats op twee niveaus: de Landraad als de gewone 

rechter voor de Inlandse bevolking, en de gerechten zoals de  Regentschapsgerechten, de 

Districtsgerechten en de Politierechtspraak of Politierol.
140

 Het zou ons te ver voeren om 

hier over hun respectieve bevoegdheden uit te weiden, maar over de politierol dient 

gezegd te worden dat het vooral deze rechtspraak was die aanleiding gaf tot klachten van 

de Chinese gemeenschap. Het was voor de politierol moeilijk om recht te laten gelden 

door de grote macht en willekeur van de rechters.
141

 Pieter Hendrik Fromberg, lid van de 

Raad van Justitie en voorzitter van de Landraden in verscheidene steden, betoogt dat de 

politierol ten tijde van het cultuurstelsel werd gehandhaafd als een krachtig middel om de 

politiek van onderwerping en uitbuiting te ondersteunen. Om het cultuurstelsel te doen 

gelukken was totale inspanning van de bevolking noodzakelijk, en daartoe was het nodig 

een oude Aziatische vorm van bestuur te handhaven, bestaande in absolute macht van de 

gouverneur-generaal en zijn residenten, en daartegenover, van de kant van de bevolking, 

een blinde gehoorzaamheid aan de autoriteiten.
142

 Voor de politierol werd recht 

gesproken door een bestuursambtenaar, chef van de politie, zonder verplichting om 

getuigen te horen en, indien hij dat wel deed, zonder verplichting om ze te beëdigen, met 

dadelijke tenuitvoerlegging van zijn uitspraak. Het laat zich gemakkelijk begrijpen, aldus 

Fromberg, welke tendens een dusdanige rechtspraak krijgt, maar ook wat een haat zij 

opwekt, wanneer zij wordt uitgeoefend door een bestuursambtenaar die in Chinezen 

undesirables ziet.
143

 In 1914 kwam er een einde aan de zo gehate en gevreesde 

politierol.
144

  

Wat betreft woonwijken moesten de Chinezen, zoals reeds vermeld, zich 

onderwerpen aan strenge regels. Voor Vreemde Oosterlingen bepaalde een wet die in 

                                                 
136 Merz 1976, pag. 29. 
137 Liem 1997, pag. 23-24. 

138 Liem 1997, pag. 63. Liem is onder de naam Patricia Tjiook-Liem in 2009 gepromoveerd en heeft in haar 

proefschrift getiteld De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indië 1848-1942, wetgevingsbeleid tussen beginsel en 

belang de ontwikkelingen in de rechtspositie en het wetgevingsbeleid van de koloniale en rijkswetgever t.a.v. de 

Chinezen beschreven.  
139 Liem 1997, pag. 41. 
140 Liem 1997, pag. 35. 
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1854 tot stand kwam, dat zij zoveel doenlijk in afzonderlijke wijken moesten wonen 

onder leiding van hun eigen hoofden.
145

 Volgens Liem ging men er blijkbaar vanuit dat 

het belang van de inheemse bevolking eiste dat met name de Chinezen uit de desa werden 

geweerd. Aangenomen werd dat zij vanwege hun overwicht op de inheemse bevolking, 

niet alleen als gevolg van een beter handelsinzicht maar ook als onbarmhartige 

geldschieters en verkopers van opium, een slechte invloed zouden uitoefenen op de 

dorpsbewoners.
146

 Voor de Preanger regentschappen, de Vorstenlanden en Madura 

golden bijzondere voorschriften. Liem wijst erop dat er allerlei afwijkingen van het 

verplicht wonen van de Chinezen in bepaalde wijken werden toegepast, al naargelang de 

economische voordelen die dat zou opbrengen voor de regering.  

Om het onderscheid tussen de inheemse bevolking en de Chinezen compleet te 

maken, moesten de Chinezen zich op de Chinese manier kleden: het werd in 1872 

uitdrukkelijk verboden zich in het openbaar te vertonen, vermomd of verkleed in een 

andere klederdracht dan die van de eigen landaard. Voor mannen betekende dat dus dat 

ze de gehate „staart‟, hen door de Manchu‟s opgelegd,
147

 moesten dragen. Deze regeling 

was tot in de twintigste eeuw van toepassing in China en in Nederlands-Indië.
148

 Men 

wilde daarmee voorkomen dat onder anderen Chinezen, ook al waren zij tot het 

Mohammedaanse geloof overgegaan, zich ongemerkt met de Inlandse bevolking 

vermengden, of door het aannemen van de klederdracht van de eigenlijke Inlanders de 

bepalingen omtrent de reispassen ontdoken.
149

 De reeds genoemde suikerkoning Oei 

Tiong Ham vroeg in 1889 toestemming van de Nederlandse gouverneur om westerse 

kleding te mogen dragen. Later kreeg hij ook vergunning om te mogen verhuizen van de 

Chinese wijk naar zijn landgoed.
151

 Hij was de eerste Chinees die daartoe toestemming 

verkreeg.  

Behalve dat ze moesten gehoorzamen aan het wijkenstelsel en aan regels 

betreffende de kleding, moesten de Chinezen een hogere belasting betalen en waren ze 

onderworpen aan het passenstelsel.
152

 Een regeling van 1816 bepaalde dat Inlanders en 

inwoners die later als Vreemde Oosterlingen werden beschouwd in het bezit moesten zijn 

van een pas die geviseerd moest worden door de autoriteiten in ieder district waar zij 

doorheen reisden. In 1818 kwam een nieuwe regeling die veel minder strikt was, maar in 

1834 werd, mogelijk vanwege het toen ingevoerde cultuurstelsel, het recht tot wonen en 

                                                 
145 Liem 1997, pag. 68. 
146 Liem 1997, pag. 69. 
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sommige onderdrukt werden met massamoorden. Zo zouden in een stad 824.000 Chinezen ter dood zijn gebracht 

omdat ze geen vlecht wilden dragen. Later verordende keizer Kangxi, Shunzhi's opvolger, dat slechts misdadigers bij 

wijze van straf geen staart mochten dragen (Kwee 1925, pag. 107). De vlecht was een traditionele haardracht bij de 

steppevolkeren, en de voorvaders van de Manchu, de Jürchen, hadden ook al eerder hun onderdanen de vlecht laten 

dragen. 
148 Zie ook Kwa 2009a, pag. 137. Op prenten worden Chinezen altijd uitgebeeld met een vlecht, die aldus een 

belangrijk identificatieteken is van de Chinese mannen. Ook nu, in het Indonesië na Soeharto, is een Chinees kostuum 

niet compleet zonder hoed waaraan een vlecht vastgehecht is. Op geen enkele prent staat echter een Chinese man 

afgebeeld met een lint in zijn vlecht, terwijl dat in de literatuur vaak gemeld wordt. Hong Tsji in Fa, de roman van een 

Chinese in het oude Batavia (Franke 1947) draagt bijv. altijd een lint in zijn vlecht. Het is de taak van de echtgenote om 

het haar van de man te vlechten.   
149 Liem 1997, pag. 26. 
151 Dick 1993, pag. 275. 
152 Liem 1997, pag. 26. 
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reizen van op Java gevestigde niet-Europeanen weer aanzienlijk ingekort.
153

 Pas vanaf 

1914 werd het reizen voor Vreemde Oosterlingen over geheel Java en Madura, de 

Vorstenlanden inbegrepen, vrij verklaard.
154

 In 1919 kwam voor Java en Madura bij 

ordonnantie eindelijk ook de woonvrijheid voor de Vreemde Oosterlingen en het einde 

van het wijkenstelsel. Twee jaar eerder al besloot het gemeentebestuur van Semarang om 

de grenzen van de Chinese wijk te doen samenvallen met die van de gemeente, waardoor 

het wijkenstelsel in Semarang in feite werd opgeheven.
158

 

De beperking van bewegings- en woonvrijheid en het gebrek aan rechtszekerheid 

zorgde voor grote ontevredenheid onder de Chinezen, ontevredenheid die in het begin 

van de twintigste eeuw belangrijke veranderingen zou doen ontstaan in de houding van 

deze bevolkingsgroep tegenover de koloniale regering.  

 
3.5.4. De Chinezen rond 1880-1941: de opkomst van de ethische politiek en 

het Chinees nationalisme 

 

Voor de gemiddelde bestuursambtenaar waren Chinezen bijna per 

definitie parasitaire elementen, uitzuigers van de inheemse bevolking. 

Hoewel het gouvernement in de negentiende eeuw van hun diensten 

als pachters van belastingen en monopolistische rechten met graagte en 

profijt gebruik maakte, poseerden de bestuursambtenaars tegelijkertijd 

als de natuurlijke beschermers van de inheemse bevolking tegen 

Chinees machtsmisbruik. Met de komst van de ethische politiek, die 

het belang van de bevolking centraal stelde, ontwikkelde het bestuur 

een uitgesproken anti-Chinese houding. Margadant noemde de 

Chinezen „een kanker‟, „gespuis‟ en „hyena‟s‟. Abendanon sprak 

honend over „het edele genus Vreemde Oosterlingen‟ die „den inlander 

tot een prooi hunner hebzucht makten‟, als „ware roofvogels‟. 

Daarentegen werden Chinezen in de landbouwindustrie en bij de bouw 

van infrastructurele werken als waardevolle en zelfs onmisbare 

arbeidskrachten beschouwd. Zo kwam de hoofdingenieur De Bordes, 

die bij de aanleg van de eerste spoorlijn op Java ervaring opdeed met 

Chinese opzichters en ambachtslieden, ondanks allerlei strubbelingen 

tot een bijzonder positief oordeel. Hij noemde hen „de beste arbeiders 

der wereld‟. “Het is een volk, dat in Indië eene groote toekomst heeft. 

Zuinig, ijverig, slim, veel meer ontwikkeld dan de Inlanders, en 

geschikt om in een tropisch klimaat hard te werken, heeft het alle 

eigenschappen om een overheerschend ras in die landen te worden.” 

Een zo uitgesproken mening werd zelden gehoord. 

 
J.A.A. Doorn. De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een 

koloniaal project. Amsterdam: Ooievaar. 1996, pag. 154 
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De jaren rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw waren 

bepalend voor de toekomst van China, van Nederlands-Indië en van de Chinezen in 

Indonesië. Het was in die jaren dat de Chinese regering de Chinezen in Indonesië 

„ontdekte‟. Terwijl zij zich eerder nooit veel had aangetrokken van haar onderdanen in 

dat deel van de wereld en zelfs op ze neerkeek, kwam ze tot het inzicht dat de Chinezen 

in Indonesië veel te bieden hadden. Onder deze Chinezen waren er immers niet weinig 

die kapitaalkrachtig waren, en kapitaal was hard nodig in China, dat vanaf het midden 

van de negentiende eeuw te kampen had met vier grote opstanden, waaronder de Taiping-

opstand en de Boxer-opstand,
159

 twee Opiumoorlogen en de Sino-Japanse oorlog. Als 

verliezer in de oorlogen moest China grote stukken land in concessie afgeven aan 

westerse mogendheden en bovendien grote sommen schadeloosstelling betalen die 

werden verhaald op de bevolking. In Nederlands-Indië kwam de ethische richting op en 

scoorde hoog bij de Nederlandse regering. Indië mocht niet langer beschouwd worden als 

wingewest. De inheemse bevolking moest beschermd worden tegen haar uitbuiters. Dat 

waren niet de kolonisators zelf, maar de Chinezen, de woekeraars, de „bloedzuigers van 

het Javaanse volk‟. De Chinezen zelf vonden dat ze door de Nederlands-Indische regering 

stiefmoederlijk behandeld werden en richtten zich tot hun „vader‟, China, waar in die tijd 

de Boxer-opstand net onderdrukt was, niet door Chinese troepen, maar door buitenlandse. 

De nederlagen die China in de tweede helft van de negentiende eeuw had geleden en de 

vernederingen als gevolg daarvan riepen bij de Chinezen in Nederlands-Indië een gevoel 

van nationalisme op, dat samen met de weerstand tegen de behandeling van de 

Nederlandse regering hun houding en acties bepaalden. Om de achtergrond te kunnen 

beschouwen van de geschiedenis van de Chinezen in Nederlands-Indië rond de 

eeuwwisseling zullen we daarom kijken wat er in die periode in hun „vaderland‟ 

gebeurde.   

 
3.5.4.1. Ontwikkelingen in China 

China had grote verliezen geleden door de Opiumoorlogen van 1839-1842 en 1856-1860, 

omdat de keizerlijke regering halsstarrig vasthield aan de overtuiging dat China het 

centrum van de wereld was en andere landen slechts barbaren waren die geen bedreiging 

vormden voor China. De eerste oorlog werd gevoerd omdat de Engelsen verslaafd waren 

geraakt aan Chinese thee en de Chinezen dwongen opium uit Engeland in te voeren. In de 

dertiger jaren van de negentiende eeuw deed de Chinese regering er juist alles aan om de 

verslaving van de Chinezen aan opium tegen te gaan. De eerste Chinezen die de 

gewoonte hadden opium te gebruiken waren volgens Pan reizende handelaren en 

arbeiders op de suikerplantages op Java. Via het zuidoosten van China werd opium 

geïntroduceerd en raakte gebruik van opium verspreid in de rest van het land.
160

 Rond 

1830 waren er al tien miljoen verslaafden in China.
161

 In zijn strijd tegen de smokkel van 

opium door de Engelsen vernietigde China een grote hoeveelheid in beslag genomen 

opium in Guangzhou (Kanton) , waarop Engeland reageerde door met kanonneerboten 

verschillende Chinese kuststeden aan te vallen. De Chinezen konden met hun verouderde 

oorlogsuitrusting niet op tegen de moderne Engelse zeemacht, die alle Chinese jonken tot 

zinken bracht. Als gevolg van de eerste Opiumoorlog moest China zijn havens openen 

                                                 
159 Twee van de vier opstanden werden geleid door moslims in het zuidwesten en noordwesten van China. (Pan 1998, 

pag. 56). 
160 Pan 1998, pag. 55. 
161 Paludan 1998, pag. 207. 
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voor de Britse handel en Hong Kong afgeven aan de Engelsen. China moest ook nog een 

grote schadeloosstelling van 21 miljoen dollars betalen, geld dat de regering van de 

bevolking moest halen. Binnen enkele jaren moest China ook concessies afgeven aan 

andere westerse mogendheden, die handels- en vestigingsprivileges kregen. China's 

havens werden beheerst door het westen. In 1856 lokten de Engelsen een tweede oorlog 

uit, ditmaal omdat China de „Arrow‟, een schip dat onder Britse vlag voer, in Guangzhou 

onderzocht had, wat volgens de Engelsen illegaal was. Britse en Franse troepen bezetten 

Guangzhou en Tianjin (Tsientsin) en China werd opnieuw verslagen. Volgens volgende 

verdragen moest China elf andere handelsposten openstellen, toegang geven tot 

buitenlandse gezanten, christelijke missionarissen toelaten en de invoer van opium 

legaliseren. Twee jaar later weigerde China het Verdrag van Tianjin te ratificeren, een 

westerse afgevaardigde werd vermoord, waarop de Engelsen en Fransen het Zomerpaleis 

in Beijing plunderden en alles wat ze niet mee konden nemen in brand staken. Kostbare 

zijde werd gebruikt om de gestolen goederen mee te dragen en Koningin Victoria kreeg 

een pekineesje, dat ze „Looty‟ noemde.
162

 In 1860 werd China gedwongen het Verdrag 

van Tianjin na te volgen en nog meer concessies te doen.  

China‟s nederlaag in de Opiumoorlogen bracht de buitenwereld binnen zijn poorten. 

Die wereld wilde onder andere goedkope arbeidskrachten.
163

 Dat was het begin van de 

koeliehandel, waarbij tussen 1845 en 1874 enorme groepen Chinese arbeiders naar 

Zuidoost-Azië, Noord- en Centraal Amerika en Afrika getransporteerd werden.
164

 

Na de eerste Opiumoorlog, toen de Qing-dynastie reeds verzwakt was door de westerse 

aanvallen, brak de reeds eerder genoemde Taiping-opstand los. Deze militaristische 

beweging werd geleid door Hung Xiuquan, de zoon van een landbouwer,
 165

 in de 

woorden van Heidhues „a possibly mad Hakka utopian dreamer and convert to 

fundamentalist Christianity‟.
166

 Hij kwam onder de invloed te staan van missionarissen en 

combineerde zijn christelijke geloof met traditionele Chinese ideeën. Hij was ervan 

overtuigd dat hij een zoon van God en de jongere broer van Jezus was. Zijn missie was 

China te bevrijden van kwade invloeden. Daaronder verstond hij Manchu‟s, taoisten, 

boeddhisten en confucianisten. Zijn taak bestond er volgens hem in de „Taiping tien-quo‟ 

of het „Hemels Koninkrijk van de Volmaakte Vrede‟ op aarde te stichten. Hung en zijn 

aanhangers wisten vele landbouwers, mijnwerkers en andere verstotenen die bijna van 

honger omkwamen aan te trekken, omdat hun beleid onder meer gericht was op gelijke 

verdeling van het land en de afschaffing van privébezit van land en goederen. Veel van 

hun inzichten zouden later worden nagevolgd door de hervormers van het moderne 

China: verbod op opiumgebruik, dobbelen, tabak en alcohol, polygamie, slavenhandel en 

prostitutie. Ze streefden naar gelijkwaardigheid der geslachten, de praktijk van het 

                                                 
162 „Looty‟ was waarschijnlijk afgeleid van 'loot', dat 'plunderen' betekent of „buit als resultaat van plunderen‟. Paludan 

1998, pag. 209. Deze historie blijkt verregaande gevolgen te hebben. In maart 2009 kwamen twee beelden in het 

nieuws die tijdens de tweede Opiumoorlog uit het zomerpaleis gestolen waren door plunderende Britse en Franse 

troepen. De beelden (van een ratten- en een konijnenhoofd) behoorden tot de collectie kunststukken van de 

modeontwerper Yves Saint Laurent en zijn partner die in Parijs geveild werden. Een Chinese miljonair deed met succes 

een bod op de beelden. Achteraf maakte hij bekend dat hij niet van plan was te betalen en dat hij had gehandeld uit 

vaderlandsliefde. Voordien had een organisatie tevergeefs geprobeerd de veiling van de beelden te verhinderen. Saint 

Laurents partner wilde de beelden wel schenken aan China, maar alleen als Tibet de vrijheid kreeg.  NRC Handelsblad, 

http://www.nrc.nl/kunst/article2167407.ece/Bod_op_Chinese_beeldjes_Saint_Laurent_is_vals.  
163 Zhung 1998, pag. 98. 
164 Pan 1998, pag. 61. 
165 Pan 1998, pag. 56 
166 Pan 1998, pag. 56 
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voetbinden werd verboden en vrouwen werden administratrices en officieren in het 

Taiping-leger.
167

 Twee groepen die meer dan een halve eeuw later China zouden 

besturen, de nationalisten en de communisten, beweerden dat zij geïnspireerd waren door 

de Taiping-opstand.  

In 1853, twee jaar nadat Hung Xiuquan het Hemels Koninkrijk van de Volmaakte 

Vrede had gesticht, nam het Taiping-leger Nanjing (Nanking) in. De uiteindelijke val van 

de Taiping werd veroorzaakt door tweespalt binnen de leiding. Chinese krijgsheren en 

Amerikaanse en Britse avonturiers omsingelden Nanjing in 1862 en slaagden erin een 

einde aan de opstand te maken. De Taiping-opstand had dertien jaar geduurd (1851-1864) 

en aan twintig miljoen mensen het leven gekost, en zou China nog meer verzwakken. 

Veel Chinezen ontvluchtten het door hongersnood geteisterde China naar andere landen, 

onder andere Nederlands-Indië. Ook Taiping-rebellen die na de onderdrukking van de 

opstand de slachting van de rebellen door de keizerlijke troepen ontvluchtten, vertrokken 

naar California, Vietnam en Singapore, of verscheepten zich als koelies naar Cuba en 

Nederlands-Indië.
 
Pan herinnert ons eraan dat „The refugee fleeing turbulence in times of 

flux and crisis of dynastic transition is a familiar figure in Chinese history‟.
170

 

China wachtte nog een andere nederlaag, namelijk tegen Japan, in de Sino-Japanse 

oorlog (1894-1895) over Korea, dat een schatplichtige staat van China was. De Chinezen 

werden verslagen door het leger en de zeemacht van Japan, die veel moderner waren dan 

de Chinese. In Lüshun (in het westen beter bekend als Port Arthur), dat de Chinezen eerst 

voor een onneembare vesting hielden, richtte het Japanse leger een bloedbad aan. 

Duizenden Chinezen die daar woonachtig waren zouden zijn gedood in de 'Port Arthur 

Massacre'. De Manchu-regering was gedwongen het Verdrag van Shimonoseki te 

ondertekenen in april 1895. Krachtens dit verdrag moest China uit Korea wegblijven. 

Formosa viel in handen van de Japanners.
171

  

De nederlaag die China leed in de Sino-Japanse oorlog moedigde het westen aan 

om China nog meer te onderdrukken. De westerse landen namen het heft in eigen handen 

bij de onderdrukking van de Boxer-opstand en gaven er de Chinese regering de schuld 

van, een schuld waarvoor zij moesten betalen aan het westen.  

Keizer Guang Xu (Kuang-hsü) kwam aan de macht. Hij had een hoge opleidig 

genoten, was geïnteresseerd in westerse technologie en leerde zelfs Engels. Hij begreep 

dat het hoog tijd was om China te moderniseren. Hij steunde een groep van hervormers, 

geleid door Kang Youwei, die een beweging had opgericht tot steun van de keizer. In 

1898 vaardigde Guan Xu op voorstel van Kang Youwei decreten uit om, naar Japans en 

Russisch voorbeeld, grote en belangrijke hervormingen in onderwijs en andere gebieden 

aan te kondigen.
172

 De beweging werd de „Honderd dagen van Hervoming‟ genoemd en 

vormde volgens historicus Joseph Esherick „a unique blend of New Text Confucianism 

and Western-inspired modernization‟.
173

 Maar op 22 september 1898 nam de keizerin 

douarière Ci Xi de macht weer tot zich. Zes van de leiders van Kang Youwei's beweging 

                                                 
167 Michael 1971. 
170 Pan 1998, pag. 56. Oei Hong Kian, tandarts en schrijver van Kind van het land (1998) schrijft dat de broers van zijn 

overgrootvader, die uit Fujian naar Indonesië emigreerden, hadden gevochten tegen de Qing aan de kant van de 

Taiping. Oei Hong Kian 1998, pag. 13. 
171 Kwee 1925, pag. 162. 
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173 Esherick 1987, pag. 167. 



De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië 

72 

werden ter dood gebracht, maar Kang kon vluchten naar Hong Kong
174

 en zou later de 

Chinese beweging in Nederlands-Indië sterk beïnvloeden.  

De Boxer-opstand
175

 brak los in 1900. De rebellen wilden alle vreemdelingen uit 

China verjagen, alle christenen vermoorden, en alle hervormingen tegengaan zodat China 

kon terugkeren naar de situatie van vroeger, voordat de vreemdelingen problemen 

veroorzaakten.
176

 De keizerin-moeder Ci Xi wilde de Boxer-opstand gebruiken om de 

westerse mogendheden het land uit te krijgen. In enkele maanden werd de opstand echter 

onderdrukt door een internationaal leger van acht naties, dat Beijing bezette en de 

keizerlijke regering dwong tot het ondertekenen van de Boxer Protocollen van 1901. 

Onder de protocollen kregen de Europese mogendheden het recht militaire machten in de 

hoofdstad te behouden, wat feitelijk neerkwam op het gevangennemen van de keizerlijke 

regering. De protocollen schortten het ambtenaarsexamen op, eisten een enorme som als 

schadevergoeding, en eisten dat regeringsambtenaren werden vervolgd voor hun rol in de 

opstand. De protocollen eisten ook dat alle import van wapens naar China opgeschort zou 

worden.
177

  

China moest een zware tol betalen voor zijn nederlaag. Maar die nederlaag was ook 

de ultieme waarschuwing voor China dat het land hervormingen niet langer uit de weg 

kon gaan. 

 
3.5.4.2. Ontwikkelingen in Nederlands-Indië: de ethische politiek 

In augustus van 1899, het jaar waarin de Japannerwet
178

 werd aangekondigd, verscheen 

in het tijdschrift De Gids een artikel van mr. C.T. van Deventer, een ver familielid van 

Multatuli.
179

 Hij was advocaat geweest in Semarang en na zijn terugkeer in Nederland 

publiceerde hij zijn artikel „Een Eereschuld‟. Hij betoogde daarin dat Nederland rijk was 

geworden aan Indië en dat het tijd werd iets aan Indië terug te betalen. Hij vond dat de 

kolonie bestuurd en beheerd moest worden en niet langer beschouwd moest worden als 

een wingewest. Het Indische gouvernement moest zich gaan bezighouden met irrigatie 

(om geen last te hebben van de wisselvallige seizoenen), emigratie (om overbevolking op 

Java tegen te gaan en de ontginning van woeste streken in de buitengewesten mogelijk te 

maken) en educatie (onderwijs voor de inheemse bevolking en aanstaande inheemse 

ambtenaren moest het ontwikkelingspeil van de bevolking verhogen). Van den Doel wijst 

erop dat Van Deventer lang niet de eerste was die met het idee kwam aandragen dat 

Nederland zich actief moest bekommeren om het lot van de bevolking in Indië. Maar, 

anders dan sommige van zijn voorgangers, onder wie Van den Doel het sociaal-

democratische kamerlid H. van Kol noemt, maakte Van Deventer indruk met zijn artikel 

                                                 
174 Kwee 1969, pag. 2. 
175 De Boxers waren geen pugilisten. Ze werden Boxers genoemd omdat de oprichters zich „De Vuist van 

Rechtvaardige Harmonie‟ hadden genoemd. (French 1998) Ze werden ook de „Spirit Boxers‟ genoemd. (Esherick 

1987)   
176 Esherick 1987, pag. 301. De rebellen waren in feite geen rebellen, hun motto was „Steun de Qing, vernietig de 

Vreemdeling‟, waarbij „de Vreemdeling‟ alles en iedereen was vanaf vreemde religie, christelijkheid, de Chinese 

bekeerden tot en met de vreemdelingen zelf. Maar nadat de Boxer-beweging was onderdrukt, moest de Chinese 

regering haar prestige bewaren. Aldus werd het beeld gecreëerd dat de Boxers opstandelingen waren. De naam „Boxer-

opstand‟ was een zuiver politeke term. Esherick 1987, pag. xiv. 
177 Esherick 1987, pag. 311. 
178 Op grond van de zogenaamde Japannerwet kregen de Aziaten met een Japanse nationaliteit de status van Europeaan. 

Wertheim 1997, pag. 3. 
179 Naeff 1978, pag. 44. 
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omdat hij geen hoogdravende taal gebruikte.
180

 „Een Eereschuld‟ werd ook in De 

Locomotief geplaatst. De hoofdredacteur van deze Semarangse krant, Pieter Brooshooft, 

publiceerde zijn eigen ideeën over de manier waarop de koloniale regering Indië moest 

besturen onder de titel De ethische koers in de koloniale politiek. Van Deventer, Van Kol 

en Pieter Brooshooft hadden succes met hun ideeën omdat de Javaanse bevolking van 

Indië in die tijd met diepe armoede te kampen had. Oorzaken van die armoede waren in 

de eerste plaats dat de Javanen niet alleen maar belastingen moesten betalen, maar daarbij 

ook nog de Atjeh-oorlog, de salarissen van de bestuursambtenaren, die in aantal 

toenamen, en de aanleg van allerlei intrastructurele werken moesten bekostigen. Ten 

tweede daalde als gevolg van de afschaffing van het cultuurstelsel en allerlei bijkomende 

factoren op het einde van de negentiende eeuw het inkomen van de Javaan. De 

belangrijkste oorzaak was de enorme bevolkingsgroei op Java.  

Tijdens het uitspreken van de troonrede op 17 september 1901 verklaarde koningin 

Wilhelmina dat Nederland tegenover de bevolking in Indië een zedelijke roeping te 

vervullen had.
181

 Op die manier werden de beginselen van de ethische richting tot 

officieel regeringsbeleid verheven. In het kader van de „opheffing‟ van de Javaan werd er 

een commissie opgericht die moest nagaan hoe groot de armoede op Java was en welke 

de oorzaken daarvan waren. Het onderzoek nam veel tijd in beslag en leidde bijna niet tot 

belangrijke veranderingen in het regeringsbeleid. Ondertussen werden er onderzoeken 

verricht naar de economische toestand van de Javaan en voorstellen gedaan ter 

verbetering ervan door enkele pragmatische politici en bestuurders. Een van hen was Dirk 

Fock, die Tweede-Kamerlid was voor de Liberale Unie. Hij zag in dat de Javanen een 

andere toekomst wachtte dan als landbouwer. Zijn advies aan de regering was dan ook 

om harder aan de bevordering van een inlandse nijverheid te werken door 

huisvlijtscholen te stichten en de batikindustrie te beschermen tegen Chinese 

geldschieters, die volgens hem Europese karakterloze patronen en Westerse 

minderwaardige verven probeerden te introduceerden. Hij wilde ook dat de vorming van 

coöperaties bevorderd werd en dat de batiksters en batikdrukkers in Lasem (een stad met 

een uitgesproken Chinees karakter) werden aangespoord om zich aaneen te sluiten in 

plaats van voor Chinese ondernemers te werken. Ze moesten samen een blok vormen 

tegen de Chinezen. Van den Doel citeert een kenmerkende uitspraak van Fock: „De 

éénling is zwak en spoedig overwonnen, maar als velen zich verbinden, kan geen Chinees 

tegen hen op‟.
182

 Dergelijke uitspraken deed Fromberg opmerken: „Toen wat men noemt 

de ethische politiek haar intrede hield, had men het een tijdlang op Chinezen gemunt. 

Men had zich in het hoofd gezet dat zij een hinderpaal opleverden voor de economische 

opheffing van de Inlander. [...] Er waren ambtenaren die zich inbeeldden dat plagen van 

Chinezen beschermen van de inlander was‟.
183

 

In het licht van de latere ontwikkelingen, waarbij vooral de voornamelijk Chinese 

opiumpachters sterke kritiek te verduren kregen, is het ironisch dat Van Deventer zijn 

functie als lid van de Raad van Justitie te Semarang neerlegde en zich als advocaat 

bezighield met het verdedigen van vermogende Chinese opiumpachters tegen het 
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gouvernement, om op veertigjarige leeftijd als gefortuneerd rentenier naar Nederland 

terug te keren.
184

 

Fock, zoals gezegd een van de grote stuwkrachten achter de ethische politiek, werd 

in augustus 1905 minister van Koloniën.
185

 In het kader van de ethische politiek werden 

allerlei projecten gepland en uitgevoerd die soms wel en soms niet succesvol waren. Een 

van die minder succesvolle projecten was de oprichting van landbouwkredietbanken. 

Deze resulteerden niet in het effect waar op gehoopt was. Andere pogingen om de 

kredietverlening op Java zo goed mogelijk te doen verlopen en te beschermen tegen 

woekerpraktijken van zowel Chinezen, Arabieren als welgestelde dorpsgenoten, liepen 

spaak: de leners gebruikten het geld voornamelijk om in hun behoeften te voorzien en 

niet als investering. In 1903 werden de licenties voor de exploitatie van pandhuizen, 

meestal in Chinese handen, waar Javanen geld konden lenen door roerende goederen in 

bewaring te geven als onderpand, ingetrokken. Een gouvernements-pandhuisdienst werd 

in het leven geroepen, maar het duurde tot 1916 voordat alle Javaanse pandhuizen zouden 

worden beheerd door het gouvernement.
188

  

Wat migratie betreft als oplossing voor het armoedeprobleem op Java, ook dat was 

geen groot succes door de kleine aantallen migranten. Slechts enkele tienduizenden 

Javanen (de honderdduizenden Javanen die als contractarbeiders naar andere eilanden 

waren gereisd uiteraard niet meegerekend) waren in staat zich een beter leven op te te 

bouwen dan de achterblijvers.
189

 

In het kader van het verbeteren van de gezondheiszorg van de bevolking werd de 

opiumverkoop, die eerst bijna geheel door Chinezen werd verricht (de regering had altijd 

al het monopolie over de invoer van opium gehad) in handen van het gouvernement 

gebracht. Dit gold aanvankelijk alleen voor Java en Madura. Later gold deze Opiumregie 

voor heel Indië. Strafbaar was alleen het bezit van niet door het staatsbedrijf vervaardigde 

opium.
190

 

Een heel belangrijk element van de ethische politiek was het bevorderen van het 

onderwijs voor de inheemse bevolking. Voor de eeuwwisseling bestonden er reeds 

Eerste-Klasse-scholen voor  kinderen van de Javaanse elite en Twee-Klasse-scholen voor 

andere inheemse kinderen. Nadat de ethische politiek zijn intrede deed, werden eerst 

pogingen ondernomen om het onderwijs aan de hoofdenscholen te verbeteren. Op die 

manier echter kon slechts een zeer klein aantal Javanen bereikt worden. Het grote 

probleem waar minister Fock en gouverneur-generaal Van Heutsz, bekend en berucht 

door de Atjeh-oorlog, mee te kampen hadden, was de grote massa inheemsen die 

onderwezen moesten worden terwijl de financiële mogelijkheden van het gouvernement 

daarvoor te beperkt waren. Er werden vanaf 1907 dessascholen opgericht met Maleis, 

casu quo Javaans, als voertaal.  In hetzelfde jaar werd op de Inlandse Scholen der Eerste 

Klasse Nederlands als vak ingevoerd. Dit type school was in feite de eerste Hollandsch-

Inlandsche School (HIS).
191

 Na de oprichting van de dessascholen werden onder druk van 

de Chinese gemeenschap, waarvoor van regeringswege geen onderwijs was geregeld en 

die reeds begonnen was haar eigen scholen met Chinees als voertaal op te richten, ook 
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Hollands-Chinese Scholen opgericht: op 1 juli 1908 openden de eerste Hollands-Chinese 

scholen in Batavia, Semarang en Surabaya hun deuren.
192

 Andere scholen werden 

opgericht, tot uiteindelijk in Nederlands-Indië ook de mogelijkheid bestond een hogere 

studie te volgen.
193

 

Door het wegvallen van hun positie als pachters moesten vele Chinese handelaren 

uitkijken naar andere investatiemogelijkheden en probeerden ze de segmenten te 

veroveren die reeds gedomineerd waren door de inheemse ondernemers, de batik- en 

sigarettenindustrie. Er ontstond een protestbeweging. In enkele steden werd er een 

Sarekat Dagang Islam opgericht als tegenhanger van de Chinese handelaren en ter 

bescherming van de inheemse handelaren. Deze vereniging zou zich ontwikkelen tot een 

nationale vereniging, de Sarekat Islam, die op 26 januari 1913 haar eerste congres hield 

in Soerabaja.
194

 Daarvoor reeds was op 20 mei 1908 de Boedi Oetomo (het Schone 

Streven) opgericht. Deze vereniging wordt gezien als het begin van de nationalistische 

beweging op Java; het was de eerste vereniging die op westerse leest geschoeid was.
195

  

Het woord „Islam‟in Sarekat Islam betekende volgens Van den Doel eerder „niet-

Nederlands‟ en „niet-Chinees‟ dan „moslim‟.
196

 Met de opkomst van de Sarekat Islam 

nam ook het aantal gewelddadigheden tegen Chinezen toe. Volgens de Australische 

onderzoekster Jemma Purdey schrijven vele historici het ontstaan van de Sarekat Islam 

toe aan de splitsing van de Kong Sing, een Chinees-Javaanse kongsi.
197

 Toen de Javaanse 

leden zich terugtrokken uit de Kong Sing in 1911, kwamen ze in conflict met de Chinese 

leden. De Chinezen in Nederlands-Indië zouden zich steeds zelfverzekerder en zelfs 

hooghartiger hebben gedragen na de Chinese revolutie, wat tot vijandschap leidde binnen 

de groep.
198

 Volgens de Japanse onderzoeker Takashi Shiraishi, specialist op het gebied 

van Zuidoost-Azië, werd het conflict aangeblazen door de Nederlands-Indische regering. 

Nederlandse ambtenaren, die anti-Chinese sentimenten deelden met de inheemse 

bevolking, gaven de schuld aan de Chinezen. Volgens Shiraishi voerden ze aan als 

argument dat de Sarekat Islam opgericht was als een organisatorisch instrument waarmee 

de inheemse bourgeoisie de groeiende intense handelscompetitie van de Chinezen kon 

bevechten. Anti-Chinese gevoelens bij de inheemse handelaren werden bijgevolg als iets 

natuurlijks beschouwd.  

Deze zienswijze, zegt Shiraishi, is niet overtuigend en te simplistisch. De anti-

Chinese rellen bleven immers niet beperkt tot Surakarta (centrum van de batiknijverheid) 

en Kudus (centrum van de sigarettenfabrikanten), en de splitsing van de raciaal gemengde 

kongsi kan niet gezien worden als veroorzaakt door het intensiveren van 

handelscompetitie. Shiraishi betoogt dat tijdens Java‟s oude orde (dat wil zeggen voor 

1900) de onderscheiden tussen Europeanen, Chinezen en inheemsen geen zaak van ras en 

gewoonten waren, want iedereen (mestizo peranakans, Europeanen, Chinezen en 

inheemsen) deelden bloed, gewoontes en taal. Maar wettelijk was men ofwel Europeaan, 

inlander, of Chinees. De wet bepaalde waar men mocht wonen, welke belastingen men 
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moest betalen, aan welke wetten men moest gehoorzamen, voor welke rechter men moest 

verschijnen, hoe zwaar men gestraft werd, zelfs hoe men gekleed moest gaan. „Neat 

racial distinctions had to be displayed openly, precisely because real racial distinctions 

were not even skin deep‟, aldus Shiraishi.
199

 Vermenging moest tot alle prijs vermeden 

worden, want vermenging zou funeste gevolgen kunnen hebben voor de koloniale 

regering. 

Het toneel stond klaar voor wat zou volgen: de Chinezen ontwaakten als 

Chinezen, de inlanders ontwaakten als Indonesiërs en de Indische regering kon er zeker 

van zijn dat „anti-Sinicism would henceforth be firmly in place in the native mind and 

that Chinese and natives would go their separate ways without mixing‟. De regering kon 

de Chinezen zonder gevaar voor haarzelf allerlei concessies
200

 geven, want ze was er met 

groot succes in geslaagd van de Chinezen „paria‟s‟ te maken.  

 
3.5.4.3. Resinificatie 

In Nederlands-Indië volgden de Chinezen de ontwikkelingen in China met grote 

belangstelling. Bij hen riep het zwakke China, verdeeld in grote stukken die Rusland, 

Duitsland, Engeland en Frankrijk voor 99 jaar in concessie hadden gekregen, juist 

nationalistische gevoelens op. „De Chinezen van Java waren in die tijd niet zo betrokken 

bij de gebeurtenissen in China als nu het geval is, maar dit vonden ze erg, ze zagen niet 

graag dat China uitgebuit en vernederd werd door andere landen‟,
201

 vertelt Kwee Tek 

Hoay
202

 in zijn geschrift Atsal Moelahnja Timboel Pergerakan Tionghoa jang Modern di 

Indonesia (De oorsprong van de moderne Chinese beweging in Indonesië), dat werd 

gepubliceerd in 1936-1939. Kwee‟s relaas over de positie en houding van de Chinezen in 

Nederlands-Indie rond de vorige eeuwwisseling en wat daartoe geleid heeft geldt als 

referentie voor wie over die belangrijke fase in de geschiedenis van de Chinezen in 

Indonesië schrijft.
203

  

Het vernieuwd gevoel van Chineeszijn werd nog in de hand gewerkt door allerlei 

grieven die de Chinezen hadden tegenover de Nederlands-Indische regering. Fromberg
204

 

vatte die grieven samen in zijn brochure, getiteld De Chineesche beweging op Java 

                                                 
199 Shiraishi 1997, pag.  
200 Met „concessies‟ wordt hier bedoeld „toegevingen‟ aan de Chinezen, o.m. de afschaffing van de passen- en 

wijkenstelsels. 
201 Kwee 1969, pag. 1.  
202 Kwee Tek Hoay (1885-1952) was een schrijver van Chinees-Maleise romans  Hij werd in Bogor geboren uit 

eenvoudige ouders en volgde onderwijs op een school waar het Fujians de voertaal was, waar hij niet veel van begreep. 

Hij spijbelde dan ook vaak. Maar omdat zijn ouders het belangrijk vonden dat hij behoorlijk onderwijs kreeg, lieten ze 

hem Nederlands leren van een Nederlandse onderwijzeres, die ze bij hen thuis lieten komen, en Engels van een Indiër. 

Sidharta 1996. 
203 De Engelse vertaling door Lea E. Williams, The Origins of the Modern Chinese Movement in Indonesia, verscheen 

in 1969. Een moderne versie van het oorspronkelijke Maleise geschrift is opgenomen in Volume 4 van de serie 

Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia, 2001, pag. 393 – 534. 
204 Pieter Hendrik Fromberg (1857-1924) had grote kennis van de Chinese sociale wetgeving. Hij begon zijn loopbaan 

in Indonesië bij de Landraden te Kudus en Jepara en in 1885 als waarnemend lid van de Raad van Justitie te Semarang. 

Achtereenvolgens werd hij voorzitter van de Landraden in verschillende steden. In 1894 werd hem de belangrijke 

regeringsopdracht tot herziening van de privaatrechtelijke toestand der Chinezen gegeven. Na zijn benoeming tot lid 

van de Raad van Justitie te Batavia (1896), werd hij het volgende jaar belast met het geven van onderwijs in het N-I 

burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan het Gymnasium Willem III te Batavia. Bij keuze werd hij in 

1903 lid van het Hooggerechtshof, om in 1908 op eigen verzoek eervol te worden ontslagen. Klassiek is zijn brochure 

'De Chineesche beweging op Java' (1911). In 1921 vertrok hij opnieuw naar de tropen, waar hij zijn krachten dienstbaar 

stelde aan het uitwerken van het Unificatie-probleem. Hij overleed enkele maanden nadat hij met zijn echtgenote in 

Nederland terugkeerde.  
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(1911).
205

 Ze hadden ten eerste te maken met de status van de Chinezen. Chinezen waren 

immigranten en geen overwonnelingen, stelt Fromberg. Toch waren ze met de 

inheemsen, „de overheersten‟, gelijkgesteld en daardoor onder meer aan een 

minderwaardige strafrechtspleging onderworpen. In andere opzichten werd die 

gelijkstelling echter weer opgeheven, bijvoorbeeld waar het op betalen van belastingen 

aankwam.
206

  

 In de taal der wet werden Chinezen tot de „vreemde inlandsche natieën‟ ofwel „de 

in Nederlands-Indië gevestigde of toegelaten vreemde volken‟ of tot „in Nederlands-Indië 

met der woon gevestigde vreemden‟ gerekend. Ze werden constant als „Vreemde 

Oosterlingen‟ aangeduid en behandeld. Belangrijke grieven waren die tegen het passen- 

en wijkenstelsel. De zogenaamde Inlanders mochten volgens Fromberg over Java reizen 

zonder pas.
207

 Maar Chinese opkopers van landbouwproducten moesten zich voor elke 

tocht van de stad naar de plaats van opkoop bij het bestuur van een reispas voorzien. 

Chinezen mochten zich in beginsel slechts vestigen op plaatsen waar Chinese wijken 

bestonden, en alleen binnen die wijk. Geen Chinees, schrijft Kwee Tek Hoay, wier werk 

over de oprichting van de Chinese vereniging Tiong Hoa Hwe Koan later besproken zal 

worden, kon wonen buiten de Chinese wijk, ook al bezat hij verschillende huizen in het 

Europese woongedeelte. Daarvoor was een speciale vergunning van de resident of 

assistent-resident nodig. In sommige plaatsen, signaleert Kwee, waar invloedrijke 

Nederlanders woonden die de Chinezen ongunstig gezind waren, werd het verbod om 

buiten de Chinese wijk te wonen zo streng toegepast dat ook Chinezen die een 

vergunning hadden om handel te drijven en te wonen buiten de Chinese wijk verjaagd 

werden en gedwongen werden terug te gaan naar de gesegregeerde wijken. Het aanvragen 

van een pas duurde uren en zelfs dagen. Iemand uit Buitenzorg die naar Batavia wilde 

reizen moest een pas aanvragen bij de wijkmeester, die het verzoek naar het kantoor van 

de assistent-resident stuurde. Als hij zonder pas reisde kon hij gevangen worden gezet tot 

een trein hem terug kon voeren naar Buitenzorg. Hij moest f 25 boete betalen, en als hij 

die niet kon opbrengen moest hij dwangarbeid verrichten en gras maaien langs de weg of 

een markt of andere publieke plaatsen vegen. Hetzelfde lot was mensen beschoren die te 

laat waren met het verlengen van hun pas. Om te ontsnappen an al die ongerieven konden 

een Chinees om wettelijke erkenning vragen als Europeaan, maar de voorwaarden waren 

zwaar. Het ergste was misschien nog dat hij moest verklaren erkenning als Europeaan te 

willen omdat hij „no longer felt at ease living and mixing with Chinese‟.
 208

 

Niet minder belangrijke grieven hadden te maken met het onderwijs voor het 

Chinese kind. Daar werd niets voor gedaan. Er werd wel voor scholen gezorgd voor de 

inlandse bevolking, maar daar hoorden de met haar gelijkgestelden (dus de Chinezen) 

niet bij.
209

 Particuliere Chinese scholen kregen geen subsidie. Onderwijs op de inlandse 
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lagere scholen konden zij slechts krijgen als de ruimte het toeliet. Wat de Europese lagere 

school betreft, hier geeft het belang van het kind van de wegtrekkende Hollander de 

doorslag, aldus Fromberg. Het Chinese kind werd alleen toegelaten als het aan 

verschillende voorwaarden voldeed. Het moest de Nederlandse taal voldoende machtig 

zijn om de lessen in de laagste klassen te kunnen volgen. Volgens Fromberg was dit zelfs 

voor het onvoorwaardelijk toegelaten kind van de Indo-Europeaan een zeer zware eis. 

Vervolgens moest het een verhoogd schoolgeld betalen.
210

 En dan nog werd het pas 

toegelaten als er plaats was in de klas en op de school.
211

 

Verder waren Chinezen uitgesloten van de burgerlijke dienst en werden niet 

toegelaten tot het klein-ambtenaarsexamen, dat de toegang verschafte tot de lagere 

betrekkingen in gouvernementsdienst. Chinese consuls op Java die beschermend zouden 

kunnen optreden, werden niet toegelaten.
212

  

De conclusie van Fromberg was dan ook: „Als vreemdelingen werden [de 

Chinezen] behandeld, maar ook bij alle andere vreemdelingen weder achter gesteld. 

Chinezen op Java waren doorlopend gebleven wat zij in de tijd van Coen reeds waren: 

“een industrieus, naarstig maar ongewapend volk, van hetwelk niets te vrezen was”. 

Wellicht, stelt Fromberg, „heeft dit er toe bijgedragen dat onwelwillende beschouwingen 

over Chinezen op Java steeds met grote vrijmoedigheid in de pers en in geschriften van 

allerlei aard zijn geuit‟.
213

  

De grieven van de Chinezen namen in ernst toe toen in Indië de Japanners, ook een 

Aziatisch volk, in 1899 de status van Europeaan kregen krachtens de zogenaamde, reeds 

eerder genoemde „Japannerwet‟. Dit was niet, aldus rechtskundige Willem F. Wertheim, 

omdat de Nederlanders de Japanners zo hoogachtten. De reden was van zowel politieke 

als economische aard. Japan was op weg een grote moderne mogendheid te worden, zoals 

gebleken was toen het Chinese Keizerrijk werd verslagen in de Sino-Japanse oorlog, en 

erkenning van Japanners als gelijkwaardig maakte het voor Nederland mogelijk gunstige 

handelsverdragen met Japan af te sluiten.
215

 Een veelgehoorde klacht was dat zelfs 

Japanse prostituees gelijkgesteld waren met Europeanen, terwijl gerespecteerde leden van 

de Chinese maatschappij in Nederlands-Indië nog steeds gerekend werden tot de 

Vreemde Oosterlingen, met alle nadelen van dien.  

                                                 
210 Bij besluit van 1 december 1868, no. 16, mochten kinderen van Chinezen de openbare scholen bezoeken met 

toepassing van de twee hoogste categorieën van het schoolgeldtarief. Bovendien zou de tariefprijs van de middelste en 

hoogste klassen voor hen met de helft worden verhoogd. Govaars-Tjia 1999, pag. 80. 
211 Chinese kinderen konden pas worden toegelaten tot de Inlandse scholen indien er nog plaats was nadat alle 

gegadigden toegang hadden verkregen. Verder hield de regering vast aan de interpretatie dat de term „Inlandsche 

bevolking‟ in het regeringsreglement van 1854 alleen de inheemse bevolking inhield en niet ook de met haar 

gelijkgestelde Chinezen. Hier werd streng de hand aan gehouden. In 1896 werd de subsidie van twee scholen in 

Bandjarmasin ingetrokken omdat de schoolbevolking uitsluitend uit Chinese leerlingen bestond. Govaars-Tjia 1999, 

pag. 80-81.  
212 China sloot in 1863 een tractaat, waarbij het aan Nederlandse onderdanen in China exterritorialiteit toestond, en 

zelfs aan Nederlandse zendelingen vergunde in het binnenland van China voor de Christelijke godsdienst propaganda te 

maken, maar het wist, doordat het door inwendige verzwakking machteloos was om naar buiten als natie kracht uit te 

oefenen, geen enkel voordeel te bedingen voor zijn nationalen in Nederlands-Indië. 
213 Fromberg 1911, pag. 2. 
215 Wertheim 1997, pag. 4. 
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3.5.4.4. De Chinese officieren 

De Chinezen waren in financieel opzicht een zo belangrijk deel van de bevolking, dat het 

gouvernement het nodig achtte hen samen in een groep onder te brengen onder leiding 

van hun eigen hoofd. Dat was al in de eerste jaren van het bestaan van Batavia het geval. 

De eerste Chinese kapitan van Batavia (1619-1636) was So Bing Kong, of Bencon, zoals 

de Europeanen hem noemden. Hij was handelaar en vluchtte naar Batavia uit Banten met 

enkele honderden andere Chinezen toen Jacatra werd veroverd door de VOC in mei 1619. 

Gouverneur-generaal J.P. Coen, die reeds in Banten met hem bevriend was geraakt, 

benoemde hem tot „Cappiteyn ofte Overste der Chinesen‟. Bencons taak als Kapitein der 

Chinezen was „het doen onderhouden van de policie‟. Hij mocht echter geen mensen 

arresteren of aanhouden; dat mocht alleen de baljuw doen. Bencon hield zich daar niet 

aan, hij arresteerde Chinezen en hield ze gevangen, hen verplichtend te betalen om uit de 

gevangenis te blijven. Toch kreeg hij slechts een berisping en werd hij niet afgezet. 

Samen met een ander lid van de Chinese elite had hij zitting in het College van 

Schepenen om advies uit te brengen in Chinese zaken, hoewel geen van hen de 

vergaderingen mocht voorzitten of een stem mocht uitbrengen.
216

 

De Chinese kapiteins kregen het spoedig zo druk dat ze assistenten nodig hadden. 

Die werden luitenants genoemd. Later ontstond behoefte aan hogere ambten. In 1829 

werd de eerste majoor in Semarang geïnstalleerd, Tan Tiang Tjhing.
217

 Een oudere 

officier die met pensioen ging, mocht Majoor of Kapitein titulair blijven.  

Officieren werden niet gesalarieerd maar kregen een maandelijkse toelage en 

hoefden geen drukkende plichten te vervullen zoals het betalen van de hoofdgelden.
218

 

Gewoonlijk was persoonlijke rijkdom een voorwaarde voor het bekleden van dit ambt. 

Daarom kwamen de meeste officieren uit een elite groep van gevestigde families die 

onder elkaar huwden en zo de cabang atas vormden, de „hoogste tak‟ van de Chinese 

maatschappij.
219

 De ambten gingen gewoonlijk over van vader op zoon, maar nieuwe 

leden van de meest succesvolle immigranten kregen ook een kans.
220

 Pachten waren een 

belangrijke bron van inkomsten voor de Chinese officieren. Door hun financiële belangen 

en taken als inners van belastingen, monopoliehouders, landeigenaars en pachters hadden 

ze nauwe betrekkingen met de ambtenaren. De officieren waren de eerste Chinezen die 

vergunning kregen om hun kinderen naar scholen voor Europeanen te zenden. In het 

begin droegen de officieren een gewaad als dat van een mandarijn, maar tegen de 

twintigste eeuw droegen ze officiële, Europees-uitziende uniformen met „plenty of gold 

braid to emphasize their status‟.
221

 

In de wijken werden wijkmeesters aangesteld om de officieren te helpen in het 

uitvoeren van hun taken. De wijkmeesters genoten weinig status in vergelijking met de 

officieren, maar hadden vele taken en waren onmisbaar in het verlenen van diensten aan 

de Chinese gemeenschap. Ze moesten bijvoorbeeld de gemeenschap helpen 

regeringsreglementen te begrijpen en de ouderen bijstaan bij het schrijven van 

                                                 
216 Hesseling-Tjan 2003, pag. 106-107 
217 Liem 2004, pag. 116. 
218 Het hoofdgeld was de belasting of schatting per hoofd of van ieder hoofd van een gezin. Zie hoofdstuk over Pachters 

en officieren.  
219 Rush 1990, pag. 83 
220 Dit was het geval met de reeds eerder genoemde Tan Tiang Tjhing, derde zoon van Tan Bing, een zeekapitein, (Tan 

2002, pag 33-34) die volgens Liem „hanya bertangan kosong alias tidak kaya‟, slechts met lege handen en niet rijk, uit 

China emigreerde. Liem 2004, pag. 88. 
221 Pan 1998, pag. 155. 



De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië 

80 

verzoekbrieven voor meer financiële steun. Voor de officieren moesten ze informatie 

verzamelen over de inwoners van hun wijk en de situatie in hun wijk of kampong. Ze 

haalden belastinggeld op en woonden de vergadering van de controleurs bij. Ze deelden 

donaties uit aan mensen die daar recht op hadden. Ze wierven werkvolk voor de 

plaatselijke overheid en de handelaren wanneer er een bazaar plaatsvond bij de resident 

en hielden toezicht op de veiligheid van de pasar malam (avondmarkt met feestelijke 

attracties). Ze vergezelden politiemensen die huiszoekingen deden en moesten toezicht 

houden op de correcte registratie van geboorten en overlijdens. Soms moesten ze 

ziekenhuizen helpen de familie op te sporen van gestorven patienten. Ze moesten 

rapporteren welke inwoners belasting moesten betalen, wie opium gebruikte en hoeveel, 

en zelfs zoeken naar jonge Chinese meisjes-immigranten die zich noodgedwongen 

hadden geprostitueerd. In tegenstelling met de officieren ontvingen de wijkmeesters een 

salaris, maar dat werd nooit precies vermeld in de verslagen. Ze kregen wel een deel van 

het belastinggeld dat ze ophaalden, namelijk gemiddeld 8% met een maximum van ƒ 

6000 per jaar.
222

  

In Batavia en andere belangrijke steden werd de top van de gemeenschaps-

verenigingen gevormd door de Chinese Raad of Kong Koan. Deze raad beheerde de 

tempels en begraafplaatsen en organiseerde de belangrijke festivals van de gemeenschap. 

Na 1740 werd aan deze raad ook de registratie bij de burgerlijke stand toevertrouwd. Hij 

bood rijke Chinese officieren een onofficiële ontmoetingsplaats voor hun 

handelsonderhandelingen.
223

 

Om een idee te geven van de bezetting van de Kong Koan vertelt cultureel 

antropologe Giok Bwee Hesseling-Tjan dat in 1918 het bestuur van de Kong Koan van 

Batavia gevormd werd door de majoor, een kapitein en vijf luitenants. Ze werden 

geassisteerd door een of twee secretarissen en enkele wijkmeesters en klerken. Als de 

Majoor afwezig was, werden zijn taken overgenomen door de Kapitein als Waarnemend 

Majoor Kapitein Titulair. Volgens de archieven waren er in die jaren ongeveer twaalf 

wijkmeesters.
224

 Wijkmeesters en officieren komen nogal eens voor in Indisch-

Nederlands literair proza. 

In de achttiende en negentiende eeuw was Fujians de taal van de Kong Koan. In de 

twintigste eeuw begon men Maleis te gebruiken. Pas in 1878, toen immigratiepatronen 

veranderd waren en meer mensen van Guangdong Batavia binnenkwamen, werd door het 

Nederlands Gouvernement bepaald dat drie van de tien leden van de Kong Koan Hakka‟s 

of Kantonezen moesten zijn, terwijl twee mensen Fujianees immigrant moesten zijn naast 

vijf peranakans.
225

 

Niet iedereen was te spreken over het systeem van het Chinese officierschap. 

Ambtenaar voor Chinese zaken Henri Borel kon zich niet vinden in het voornaamste 

                                                 
222 Hesseling-Tjan 2003, pag. 119. 
223 Pan 1998, pag. 155. Het bestaan van de Kong Koan werd voor het eerst officieel genoemd in koloniale 

correspondentie, toen op 25 april 1747 de kapitein Chinees een officiële residentie kreeg aangeboden aan de Tiang 

Bendera-straat in de Maleise wijk met een bijgebouw voor het uitvoeren van zijn vele taken. Dit heette de Rumah 

Bicara (het Praathuis). Raadsleden kwamen daar bij elkaar om te vergaderen over allerlei gevallen en problemen van 

hun rasgenoten. Dit geschenk moet gezien worden als een teken van steun van de kant van het VOC-bestuur, dat na de 

Chinezenmoord in 1740 alle moeite deed om de administratieve functies van de Chinese officieren te vergemakkelijken 

en de banden met de Chinese gemeenschap te versterken. Blussé en Chen 2003.   
224 Hesseling-Tjan 2003, pag. 108. Maar Lohanda vermeldt dat in 1929 de regering besloot de bestuursformatie van 

1913 weer te gebruiken, bestaande uit een majoor, twee kapiteins en vier luitenants. Lohanda 1994, pag. 306. 
225 Pan 1998, pag. 155. 



De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië 

81 

argument voor het oprichten en behoud van de Chinese officierenschap, namelijk dat de 

Chinezen, net als bij de inheemse bevolking het geval was, alleen onder de duim konden 

worden gehouden door hen door hun eigen hoofden te laten besturen. In De Chineezen in 

Nederlandsch-Indië (1900) waarin artikelen staan, sommige daterend van 1895, die in 

Indische bladen waren verschenen, betoogt hij dat de Chinezen „van nature een 

ordelievend, rustig volk zijn, en alleen in de uiterste gevallen, als zij werkelijk 

schreeuwend onrechtvaardig worden behandeld, tot geweld overgaan‟.
226

 Het was 

bijgevolg niet nodig het systeem van het Chinese officierschap in stand te houden. De 

invloed van de Chinese officieren in Medan en andere hoofdplaatsen was niet bijzonder 

groot en reikte niet verder dan de grenzen van de plaatsen. Met de Chinezen op de Deli-

plantages, volgens Borel „het element, waarmede geheel Deli staat of valt‟
227

 hadden de 

officieren in Medan helemaal geen voeling, en omgekeerd stonden die koelies ook niet 

onder hun invloed, maar eerbiedigden alleen hun eigen toewans besar (hoge bazen) en de 

magistraten. En dat terwijl de Delische Chinese officieren met de Deli-koelies gemeen 

hadden dat ze voor het merendeel wat Borel noemt „echte Chinezen‟ waren en geen Indo-

Chinezen.
228

 Borel vond dat Indië veel meer gebaat zou zijn bij het systeem van het 

Chinese Protectorate zoals in The Straits (Singapore, Penang en Kuala Lumpur) het geval 

was. Dat bestond uit onpartijdige en onomkoopbare Europese ambtenaren die 

beschermend konden optreden, ook voor de nieuwe immigranten.
229

 Wertheim vertelt 

echter dat toen in de periode van de „ethische‟ politiek (aanhalingstekens van Wertheim) 

het Nederlands koloniaal bewind anti-Chinese tendenties ontwikkelde, de Bataviase 

collega van de functionaris, die in Singapore „Protector of Chinese‟ heette, door de 

Chinezen in Indonesië spottend „Protector against Chinese‟ genoemd werd.
230

  

In de twintigste eeuw kwam er veel kritiek op de institutie van de Chinese 

officieren, zowel binnen de Chinese gemeenschap als erbuiten. Het officierschap 

vertegenwoordigde volgens zijn critici een verouderde koloniale verhouding die 

gebaseerd was op etnische differentiatie.
231

 Veel westers-opgeleide Chinezen zagen de 

officieren als een anachronisme en meenden dat zij de administratie konden uitvoeren 

zonder hulp, anderen kritiseerden de officieren voor corruptie en machtsmisbruik. De 

nieuwe immigranten, bij wie de invloed van het Chineesch nationalisme sterk aanwezig 

was, vonden hen onnodig. In 1932 werd het officierschap afgeschaft over de hele 

Archipel
232

 behalve in Batavia, waar het nog nodig was om onder meer de gronden en 

bezittingen van de Chinezen te beheren, hoewel de Kong Koan voor de administratie niet 

meer nodig was: het passen- en wijkenstelsel was afgeschaft in 1917 en 1918, en de 

Chinezen van Batavia hadden de Kong Koan niet meer nodig om reispassen uit te 

                                                 
226 Borel 1900a, pag. 34 
227 Borel 1900a, pag. 34 
228 Op Java waren de meeste Chinese officieren peranakans, wat Borel deed opmerken dat zij overtollige meubels en 

poppen voor spek en bonen waren en niets onmisbaars uitvoerden. Zij waren volgens hem met de jaren van geslacht tot 

geslacht zo ontaard en wisten zo weinig van de Chinese taal, zeden en gewoonten, dat het bestuur niets meer aan hen 

had. Borel 1900a, pag. 39. 
229 Borel 1900a, pag. 40. 
230 Wertheim 1992, pag. 156. 
231 Hesseling-Tjan 2003, pag. 122. 
232 Heidhues noemt 1934 als jaartal waarin de institutie van Chinese officieren werd afgeschaft in Java en Madura. Pan 

1998, pag. 156. 
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schrijven.
233

 Op andere plaatsen werden de officieren die in functie stierven niet 

vervangen. Er was een „natuurlijk afstervingsproces‟.
234

 

Het laatste Chinese hoofd was Majoor Khouw Kim An. Op 24 maart 1919 werd hij 

officieel gepensioneerd. Hoewel hij daarna Majoor Titulair was, verzocht de regering van 

Batavia hem om de taken van majoor te blijven uitvoeren.
235

 Tijdens de Japanse bezetting 

van Java werd hij gearresteerd door de Japanners en naar een kamp gestuurd, waar hij 

overleed op 13 februari 1945. Alle belangrijke politieke ontwikkelingen van het begin 

van de twintigste eeuw zijn weerspiegeld in zijn carrière.
236

 

 
3.5.4.5. De Tiong Hoa Hwe Koan 

Begin 1900 kwamen een aantal hoog opgeleide, liberaal denkende peranakans tot het 

inzicht dat zij zelf iets moesten doen om de situatie te verbeteren. Als zij dan toch steeds 

als Vreemde Oosterlingen beschouwd werden, moesten de Chinezen in Nederlands-Indië 

hun chineesheid affirmeren. Daarvoor richtten ze een vereniging op, de Tiong Hoa Hwe 

Koan. In die tijd wisten de Chinezen niet eens wat „Tiong Hoa‟ (Chinees) betekende, 

want ze noemden zichzelf „Tjina‟ en het land van hun voorouders „negara Tjina‟ (het 

Chinese land).
237

 Op 3 juni 1900 gaf gouverneur-generaal W. Roosenboom wettelijke 

toestemming tot het oprichten van het eerste Tiong Hoa Hwe Koan (verder THHK) 

kantoor in Batavia, een feit dat op 8 juni 1900 in de Javasche Courant bericht werd. Niet 

alle Chinezen waren het eens met de visie van de oprichters. Het waren volgens Kwee 

Tek Hoay vooral „de onwrikbaar ouderwetse mensen‟, die soms de oudere leden van hun 

eigen familie waren, die zich verzetten tegen de oprichting van de THHK. Volgens de 

oprichters hadden de Chinezen een geloof nodig of een moraal systeem dat zuiver was en 

kon dienen als gids en bron van vooruitgang in hun sociale leven. Men kon immers niet 

zeggen dat iets verkeerd was zonder een basis te hebben. Die basis was de leer van 

Confucius. Dat was een goede keuze, zegt Kwee, want anders zouden de ouderen hen als 

„christenen‟ bestempelen.
238

 

De oprichting van de THHK was een reactie op verschillende omstandigheden. Ten 

eerste waren daar de vernederingen in het vaderland China en de roep tot hervorming 

door Kang Youwei, hetgeen bij de Chinezen in Nederlands-Indië een gevoel van 

nationalisme aanwakkerde en de weg opende naar eigen hervormingen. Ten tweede 

waren daar de reeds genoemde grieven ten opzichte van de Nederlands-Indische regering, 

die hen naar hun gevoelens stiefmoederlijk behandelde. Een van die grieven was het 

ontbreken van behoorlijk onderwijs voor de Chinese kinderen. Verder waren de vaak 

omslachtige ceremonies bij vooral bruiloften en begrafenissen, een „bespottelijk cultureel 

mengelmoesje‟,
239

 veel Chinezen een doorn in het oog.
240

  

                                                 
233 Hesseling-Tjan 2003, pag. 123. 
234 Lohanda 1994, pag. 306 en Pan 1998, pag. 156 
235 Lohanda 1994, pag. 312 
236 Hesseling-Tjan 2003, pag. 108. 
237 Kwee 1969, pag. 12. 
238 Kwee 1969, pag. 13. Verscheidene oprichters en leiders van de THHK hadden onderwijs genoten op 

zendingsscholen.  
239 Kwee 1969, pag. 10. 
240 Vooral wat betreft bruiloften en begrafenissen, maar ook andere ceremonieën. Een amusant verhaal is dat over de 

sembahyang rebutan, een bidceremonie (meer een banket) voor de hongerige zielen van de afgestorvenen zonder 

nakomelingen die voor hen zouden kunnen bidden. De priester kreeg in vroegere jaren f 75 om voor het geluk en de 

veiligheid van de levenden te bidden tot de geesten die op het feest werden uitgenodigd. Maar nu kreeg hij slechts f 25. 

Dat vond hij veel te weinig voor het uitputtende werk dat hij moest verrichten. De man die met hem afsprak vertelde 
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De doeleinden van de vereniging waren volgens de statuten van THHK-Batavia als 

volgt. De stichters wilden de gewoonten van de Chinezen verbeteren volgens de principes 

van Confucius en hun kennis van de Chinese taal en literatuur vergroten. Daarvoor 

wilden ze scholen oprichten en een boekencollectie opbouwen waaruit men kennis en 

begrip kon verwerven. Om over de vereniging en andere zaken met elkaar te discussiëren 

wilden ze ontmoetingsplaatsen voor de leden hebben in Batavia en andere plaatsen in 

Nederlands-Indië.
241

 

Een van de oprichters van de THHK-Batavia was Lie Kim Hok. Lie ging naar een 

zendingsschool waar het Sundanees de voertaal was. Hij werd opgeleid door dominees,
242

 

die in het Maleis onderwezen. Nederlands leerde hij in de namiddag. In die tijd konden 

volgens Kwee alleen kinderen van rijke Chinezen en officieren op de Europese lagere 

school komen. Toen Lie ook Nederlands kon lezen en schrijven kreeg hij een baan bij 

enkele Maleistalige tijdschriften die beheerd werden door zendelingen, onder andere de 

Bintang Djohor. Hij vervolmaakte zijn Maleis (dat was het Melayu Betawi, het Maleis 

zoals het gesproken werd door de inwoners van Batavia) en schreef daar een boek over. 

Volgens Kwee was dat Maleis „biangnya bahasa Melayu Tionghoa yang sekarang ini‟, de 

oorsprong van het hedendaagse Chinees Maleis.
243

  

Omdat hij zelf, zoals de meeste peranakans, het Chinees niet machtig was en de 

boeken van Confucius in het Chinees niet kon lezen, ging Lie in de leer bij vrienden die 

wel Chinees konden lezen.
244

 Hij las ook veel over Confucius in Nederlandstalige 

boeken, geschreven door bijvoorbeeld Henri Borel, die tolk en ambtenaar voor Chinese 

aangelegenheden in Nederlands-Indië was.
245

 De biografie van Confucius, vertaald in het 

Maleis door Lie als Hikajat Khong Hoe Tjoe, geschreven in 1896 en gepubliceerd bij 

Kolff in 1897, werd de eerste poging om Confucius bekend te maken bij het Maleis-

lezend publiek. Confucianisme werd een middel om verlichting te brengen bij de 

Chinezen in Indonesië. Het was echter nodig dat de Chinese kinderen ook Chinees 

leerden lezen. Voor dat doel zette de THHK Chinese scholen op. Naar het voorbeeld van 

de christelijke missiescholen moesten de leraren twee keer in de maand, op de eerste en 

de vijftiende dag van de Chinese maand, sermoenen geven om confuciaanse teksten te 

prediken.
246

 

De oprichters van de THHK-Batavia verschilden zo te zien van mening over wat nu  

het eigenlijke doel van de THHK was. Volgens Kwee zag Lie Kim Hok als voornaamste 

doel niet de bevordering van het onderwijs maar het bekendmaken van het 

confucianisme. Anderen, bijvoorbeeld Phoa Keng Hek, de eerste president van de 

THHK-Batavia,
247

 hadden een ander doel voor ogen. Ze wilden de THHK-school 

                                                                                                                                                  
hem toen dat hij zijn gebeden maar moest aanpassen aan het beschikbare geld en moest bidden voor een waarde van f 

25 en niet meer dan dat. Kwee 1969, pag. 31-32. 
241 Kwee 1969, pag. 6. 
242 C. Albers in Cianjur en S. Coolsma, die een zendingsschool opende in Buitenzorg (Bogor). Kwee 2001, pag. 414. 

Het zendingsonderwijs is voor de Chinezen volgens Govaars-Tjia belangrijk geweest. Vanaf 1872 telde de school van 

Coolsma in de regel 80 tot 90 hoofdzakelijk Chinese leerlingen. Op het einde van 1873 was dat aantal toegenomen tot 

111. Govaars-Tjia 1999, pag. 53. 
243 Kwee 2001, pag. 415. 
244 Kwee 1969, pag. 13. 
245 In 1900 kwam het Bureau voor Chinese zaken tot stand. De mensen die tolken waren, werden toen ambtenaren voor 

Chinese zaken. Govaars-Tjia 1999, pag. 235. Overigens had Borel een niet al te hoge dunk van de Chinezen in Indië, 

die hij 'eene degeneratie van de echte in China' noemde. Borel 1900a, Voorwoord. 
246 Kwee 1969, pag. 16.  
247 Ook Phoa Keng Hek had onderwijs gevolgd op de zendingsschool van C. Coolsma. 
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gebruiken als wapen om de Nederlandse koloniale regering te dwingen aandacht te 

schenken aan het onderwijs voor de Chinese kinderen, iets wat toentertijd volkomen 

genegeerd werd. Deze mensen oordeelden dat de Chinezen Nederlands moesten kennen 

als ze vooruit wilden. Maar het was zoals reeds gezegd zeer moeilijk voor Chinese 

kinderen om op een Nederlandstalige gouvernementsschool te komen. Men moest 

„machtige vriendjes‟ hebben. „Als hun vaders geen goede vrienden waren van de resident 

of de assistent-resident, die gewoonlijk het hoofd waren van het Europese schoolbestuur, 

hoefden Chinese kinderen niet te hopen op toelating‟, aldus Kwee. Maar ook dan konden 

ze door het hoofd van de school geweigerd worden omdat er „geen plaats‟ was. Het 

schoolgeld was het hoogst voor de Chinezen, namelijk 15 gulden per kind.
248

 Bovendien 

moesten de kinderen Nederlands kunnen spreken en de westerse gewoonten kennen om 

toegelaten te worden. Daarvoor moesten ouders voor hun kinderen privéleraren nemen 

(dat waren dus onderwijzers van de school) en een hoog lesgeld betalen van ƒ 80 – f 100 

per kind. Behalve kinderen van Chinese officieren of van „wealthy men with great 

influence‟, konden weinigen op deze scholen komen.
249

 Om de situatie te veranderen was 

er alleen één weg: de Chinezen moesten laten zien dat ze „dorstig waren naar onderwijs‟. 

Als de regering niet inging op hun wens onderwijs in het Nederlands te mogen volgen, 

zouden ze hun eigen scholen organiseren om aan hun behoeften te voldoen. In een 

circulaire van 1900 had de THHK reeds de wens te kennen gegeven ook de Nederlandse 

taal in haar curriculum op te nemen. Ze kon echter de financiële middelen niet opbrengen 

om Nederlandse onderwijzers te salariëren. Daarom vroeg ze de regering toestemming 

om een loterij op te zetten om het nodige geld bij elkaar te verzamelen. Dat verzoek werd 

echter afgewezen.
250

 Later, toen Engels in het curriculum werd opgenomen, trokken de 

THHK-scholen inderdaad de aandacht van de regering, die toen pas besefte dat er grote 

behoefte was aan Nederlandstalige scholen voor Chinese kinderen. 

Maar zover was het nog niet. Op de THHK-scholen werd Chinees als voertaal 

gebruikt, en wel het Mandarijn, een taal die vreemd was voor de Chinezen op Java. Het 

voordeel was echter dat Mandarijn een neutrale taal was en gebezigd kon worden door 

zowel Chinezen uit Fujian en Kanton als Hakka's, en door zowel totoks als peranakans. 

Op de scholen werden moderne boeken gebruikt, eerst uit Japan naar het model van de 

westerse scholen, met veel illustraties. Later werden dergelijke boeken ook gedrukt in 

Shanghai.
251

  

De Chinese regering vatte belangstelling op voor de scholen. Volgens Kwee was de 

Chinese beweging op het gebied van onderwijs een doorn in het oog van de Nederlandse 

regering, die het betreurde dat haar onderdanen onderwijs volgden dat gesteund werd 

door de Chinese regering. In Het aanzien Nederlands Indië; herinneringen aan een 

koloniaal verleden, samengesteld door Frans Naeff (1978),  zien we een foto van een 

bezoek dat „vertegenwoordigers van de Drakentroon‟ in 1906 aflegden. De foto stond in 

het Weekblad voor Indië van Soerabaja. Uit de tekst bij de foto in Het aanzien 

                                                 
248 Bij besluit van 1 december 1868, no. 16, mochten kinderen van Chinezen de openbare scholen bezoeken met 

toepassing van de twee hoogste categorieën van het schoolgeldtarief. Bovendien zou de tariefprijs van de middelste en 

hoogste klassen voor hen met de helft worden verhoogd. Govaars-Tjia 1999, pag. 80. 
249 Kwee 1969, pag. 17. 
250 Govaars-Tjia 1999, pag. 64. Na deze weigering verzocht het bestuur van de THHK geldelijke steun te mogen 

verkrijgen van de Chinese Raad (Kong Koan), die de kas beheerde van de Chinese gemeenten met de resident als 

superintendent. Ook dit verzoek werd afgewezen. Govaars-Tjia 1999, pag. 247. 
251 Kwee 1969, pag. 19. 



De geschiedenis van de Chinezen in Indonesië 

85 

Nederlands Indië blijkt, meer dan zeventig jaar na de gebeurtenis, nog verwondering over 

de „verhevigde belangstelling‟ van de Chinezen in Nederlands-Indië voor het Chinese 

vasteland. Dat werd „merkwaardig‟ gevonden, immers, de meeste van die Chinezen 

waren al eeuwenlang, van vader op zoon, bewoners van de archipel. De foto laat zien hoe 

in maart 1906 een hoge Chinese ambtenaar, Lao Soe Kin,
252

 in opdracht van de Chinese 

regering de onderwijsinstellingen voor Chinezen in Nederlands-Indië bezocht. Behalve 

de Nederlandse driekleur was bij die gelegenheid ook de Drakenvlag van het keizerrijk 

China ontvouwd. Verder wordt verteld dat het jaar daarop wederom een hoge Chinese 

ambenaar in Indië verscheen. Hij kwam met twee moderne Chinese oorlogsschepen naar 

Indië, terwijl hij volgens  Het aanzien Nederlands Indië had laten weten dat hij noch als 

ambassadeur, noch als officieel bezoeker moest worden beschouwd. Hij liet zich door de 

Chinezen in Nederlands-Indië aanspreken als „de keizerlijke afgezant‟ en nam petities 

van Chinezen in ontvangst, alsof hij de keizer vertegenwoordigde in een Chinese 

provincie. Deze zaken én het feit dat hij in het officiële gewaad van een hoge Chinese 

ambtsdrager gekleed ging, ergerden de Nederlanders in Indië bijzonder. Zij vonden dat de 

hooggeplaatste Chinees zich op ontoelaatbare wijze met onderdanen van het Indische 

gouvernement bemoeide. Hun ergernis werd nog gevoed door hun vrees voor het 

ontwakende op China gerichte nationalisme bij de Indische Chinezen.
253

 

Niet alleen de Chinese regering, ook de inheemse samenleving toonde grote 

belangstelling voor de THHK. De wedana (districtshoofd) van Weltevreden, Radja 

Sabaroedin, die tevens president van de in 1908 opgerichte Indonesische vereniging 

Boedi Oetomo was, verzocht een bestuursvergadering van de THHK te mogen bijwonen. 

De nationalist Tirto Adhi Soerjo was verrukt over het succes van de THHK, die er in 

korte tijd in slaagde in verscheidene plaatsen scholen op te richten, zo staat in zijn 

biografie, door de bekende schrijver Pramoedya Ananta Toer geschreven.
254

  

Een van de oprichters van de THHK, Phoa Keng Hek
255

 hoorde van gouverneur-

generaal J.B. van Heutsz persoonlijk dat de regering scholen voor Chinese kinderen zou 

oprichten die in kwaliteit niet zouden verschillen van de lagere scholen voor Nederlandse 

kinderen. Deze werden de Hollands-Chinese scholen. De Chinezen waren ervan 

overtuigd dat „that unexpected concession would surely not have been granted so quickly 

had there not been at the time so many THHK schools already established in various 

places‟.
256

 Enkele jaren later werden de Hollands-Indische scholen geopend. „The three 

ethnic groups, Dutch, Chinese and Indonesian, were thus segregated in government 

primary schools‟, aldus Kwee. 
257

  

 

                                                 
252 Volgens Kwee Tek Hoay heette de man Lauw Soe Kie en was hij een 'minor official'. Speciaal voor het bezoek 

kreeg hij de titel van admiraal in de Chinese zeemacht en op Java droeg hij een uniform van de zeemacht toen hij door 

de gouverneur-generaal en andere ambtenaren werd ontvangen. Kwee 1969, pag. 19. 
253 Naeff 1978, pag. 62. 
254 Govaars-Tjia 1999, pag. 66. De door Pramoedya Ananta Toer geschreven biografie van Tirto Adhisoerjo is getiteld 

Sang Pemula (1980, Jakarta: Hasta Mitra) en verscheen in 1988 in vertaling van Marjanne Termorshuizen als  De 

pionier: biografie van Tirto Adhisoerjo, Amsterdam: Manus Amici/Novib.  
255 Phoa Keng Hek zou later tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau worden benoemd. Kwee 1969, pag. 44. 
256 Kwee 1969, pag. 20. 
257 Kwee 1969, pag. 21. 
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3.5.4.6. De status van de Chinezen in Nederlands-Indië 

Tot nu toe is over de staatkundige kant van de Chinese identiteit niet gesproken. Deze is 

zeer  complex, zowel tijdens de Nederlandse kolonisatie als na de onafhankelijkheid.  

Het volgende komt uit de studie van Wim F. Wertheim (1997), De status van de 

Chinezen in vooroorlogs Nederlands-Indië: zeer geheime documenten uit de jaren 1928-

1932 over de wettelijke status van de Chinezen in Nederlands-Indië, vooral de pogingen 

om de status te wijzigen naar „[met de Europeanen] gelijkgestelden‟.
258

 Er was in het 

midden van de negentiende eeuw in de staatkundige wetgeving voor Nederlands-Indië 

een scherpe, wettelijk vastgelegde scheiding tussen overheersers en overheersten. Bij de 

overheersers behoorden de Europeanen en de met dezen gelijkgestelden. Daartegenover 

stonden de overheerste Aziaten, wettelijk omschreven als Inlanders en daarmee 

gelijkgestelden. De wetgeving voor de twee bevolkingsgroepen was streng gescheiden: 

de grote wetboeken, ontworpen naar Nederlands voorbeeld, golden alleen voor de 

Europese bevolkingsgroep. De Inlanders en daarmee gelijkgestelden werden ten dele aan 

hun adatrecht (omschreven als „godsdienstige wetten en instellingen‟) en voorts aan een 

aparte wetgeving onderworpen.
259

 

In 1855 werden de „met Inlanders gelijkgestelden‟, dat waren de Arabieren en 

Chinezen, wat het vermogensrecht betreft onderworpen aan grote delen van de in 1848 

afgekondigde wetboeken: het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. Een 

Aziaat hoefde in een zaak niet als gedaagde voor de Landraad te verschijnen, maar voor 

de kwalitatief veel beter toegeruste Raden van Justitie. Dit gebeurde volgens Wertheim 

niet om deze groepen een plezier te doen, maar de wijziging diende vooral om het 

Europese zakenleven grotere rechtszekerheid te verschaffen.
260

 In 1917 werden de 

Chinezen op Java, en in 1925 die in de buitengewesten, ook nog wat het familie- en 

erfrecht betreft grotendeels aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek onderworpen.  

In de formulering van de staatsrechtelijke positie van de Chinezen, die in de 

negentiende eeuw als „met Inlanders gelijkgestelden” was omschreven, kwam in het 

begin van de twintigste eeuw een verandering. In 1906 werd een artikel ontworpen dat 

pas in 1920 in werking trad. In dat artikel werd voor de status van niet tot de „Inlanders‟ 

gerekende Aziaten een nieuwe term gebruikt: Vreemde Oosterlingen.
261

 Er werd daarin 

ook een definitie gegeven van de term „Europeanen‟. Voortaan werden volgens deze 

definitie mede tot de Europeanen in staatsrechtelijke zin gerekend: alle Japanners en „alle 

van elders afkomstige personen [...] die in hun land onderworpen zouden zijn aan een 

familierecht, in hoofdzaak berustende op dezelfde beginselen als het Nederlandsche‟. Met 

deze beginselen werd met name bedoeld: de monogame beginselen.
262

 Het was dit 

beginsel dat in de weg zou staan van een gelijkstelling van de Chinezen met Europeanen. 

Volgens Wertheim kwam het daardoor dat de gelijkstelling lange tijd uitbleef, behalve 

dat er ook te weinig geld was.  

Ondertussen hadden zich in politieke zin twee belangrijke nieuwe stromingen 

afgetekend. Allereerst de opkomst van een strijdbare, Indonesische, nationalistische 

                                                 
258 Patricia Tjiook-Liem heeft haar proefschrift (2009) gewijd aan de rechtspositie van de Chinezen in Nederlands-Indië 

in 1848-1942.  
259 Wertheim 1997, pag. 3. 
260 Idem. 
261 Wertheim 1997, pag. 5. 
262 Volgens de Chinese wet was concubinaat wettelijk geoorloofd. Voor de Chinezen was de instandhouding van de 

familienaam een heilige plicht en moest alles gedaan worden om dat te bewerkstelligen.  
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beweging, en in de tweede plaats een grotere politieke bewustwording onder de in 

Indonesië wonende Chinezen.  

Wat het privaatrecht betreft, waren de Chinezen sedert lang onderworpen aan de 

rechtspraak door de Raden van Justitie, voorgezeten door drie gestudeerde rechterlijke 

ambtenaren, met mogelijkheid van een hoger beroep op het Hooggerechtshof in Batavia. 

Maar voor strafzaken kwamen zij, evenals de Inlanders, nog steeds voor de Landraad, die 

door slechts één juridisch geschoolde figuur werd voorgezeten die bij zijn rechtspraak 

gebonden was aan het Inlandsch Reglement, dat voor de beklaagden heel wat minder 

waarborgen bevatte voor inachtneming van beginselen van rechtszekerheid dan een Raad 

van Justitie, die gebonden was aan het Reglement op de Strafvordering.
263

 Een 

veelgehoorde klacht was dat een Chinese arts of advocaat voor strafzaken voor de 

Landraad moest verschijnen, terwijl elke Japanse visser of prostituee die de wet had 

overtreden door de Raad van Justitie werd berecht, en dat terwijl Japan zijn 

uitzonderingspositie alleen te danken had aan het feit dat het in 1894-1895 een oorlog 

tegen China had gewonnen.
264

 

Toen er bekend werd dat in China binnenkort een burgerlijk wetboek zou worden 

afgekondigd, waarin het familierecht op Westerse beginselen zou worden gegrond, zodat 

de Chinezen met Eruopeanen konden worden gelijkgesteld,
265

 werd er met de gevolgen 

rekening gehouden, onder meer ten aanzien van de rechtspraak. Maar eind 1929 werd 

duidelijk dat de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in China, dat verwacht 

werd per 1 januari 1930, nog niet had plaats gevonden. In de loop van 1930 begonnen bij 

sommige gezaghebbende instanties twijfels opduiken. Het probleem was, naast 

bezuinigingsfactoren die ook een grote rol speelden, dat volgens het Chinese Burgerlijk 

Wetboek het concubinaat bleef bestaan. Het huwelijksrecht kon dus niet „westers‟ 

genoemd worden. Toch werd dat door de Nederlands-Indische en Nederlandse 

autoriteiten niet als beslissend beschouwd, want men moest ook rekening houden met de 

politieke gevolgen, ingeval van de zijde van de Chinese Regering de gelijkstelling met 

Europeanen uitdrukkelijk geëist zou worden. Er zou binnenkort een nieuw 

handelsverdrag met China getekend worden en dit kon in gevaar komen, wanneer  men 

weigerde aan de wens van China tegemoet te komen. 

De uitbreiding van de Raad van Indië met twee Indonesische leden per 1 januari 

1930 veroorzaakte een ommekeer in het vraagstuk. De Raad van Indië wenste nu 

namelijk één algemene regeling voor de strafrechtspleging voor alle landaarden. Er werd 

niet langer van uitgegaan dat een doorgaan van de gelijkstelling van Chinezen met 

Europeanen onvermijdelijk was. Het idee van een vrijwillig doorgevoerde gelijkstelling, 

zoals destijds in de Volksraad in het vooruitzicht gesteld, was definitief van de baan.
266

 

Belangrijk in de eindbeslissing was volgens Wertheim de overweging, dat het 

onwenselijk was enkel voor de Chinese groep gelijkstelling te effectueren, en daarmee de 

Indonesische bevolking voor lange tijd in de kou te laten staan. In 1934 waren de 

Chinezen nog steeds niet gelijkgesteld met de Europeanen.
267

 Het gebrek aan 

rechtsgelijkheid werd door de koloniale regering gerationaliseerd met het argument dat de 

verschillende „bevolkingsgroepen‟ verschillen in „rechtsbehoeften‟ vertoonden, en dat 

                                                 
263 Wertheim 1997, pag. 5-6. 
264 Wertheim 1997, pag. 6. 
265 Wertheim 1997, pag. 10. 
266 Wertheim 1997, pag. 22. 
267 De gelijkstelling werd door de regering met opzet bemoeilijkt.  
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men dus niet moest streven naar gelijkheid, maar naar „gelijkwaardigheid‟. Dit argument 

maakte deel uit, aldus Wertheim, van „de typisch-koloniale neiging om het bestaande 

overwicht en de bestaande privileges voor Europeanen met redelijk-klinkende 

argumenten te motiveren‟.
268

 

 
3.5.5. De Chinezen tijdens de Japanse bezetting en Indonesische 

vrijheidsstrijd: 1942-1950  
Nederlands-Indië was militair zwak, maar volgens H.J. de Graaf, A.H. Joustra en A.G. 

Vromans, die het boek Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting, gegevens en 

documenten over de jaren 1942-1945 (1960) hebben samengesteld, „niet de minste‟ van 

de tegenstanders van Japan, zeker in vergelijking met wat Engeland en Amerika in het 

gebied van Zuidoost-Azië ter verdediging konden inzetten. Er zijn echter Chinezen die  

zeggen dat de Nederlandse troepen geen noemenswaardig verzet hebben geleverd tegen 

de Japanners en dat ze op de vlucht zijn gegaan, onderweg deuren openbrekend van 

winkels waarvan de Chinese eigenaars waren gevlucht naar veiliger oorden, om voedsel 

in blik en sterke drank te stelen.
269

 In vele plaatsen onstonden chaotische toestanden. In 

Semarang, Beeld van een stad (1995) wordt een minder dan heldhaftig beeld gegeven van 

het gedrag van de hoogste Nederlandse ambtenaren kort na de Japanse invasie. Niet 

alleen in Semarang ontstonden chaotische toestanden, maar wat „de situatie in Semarang 

reeds kort nadien, in de middag van die 1
ste

 maart, totaal uit de hand deed lopen, was de 

aansluitende overhaaste aftocht uit de stad van vrijwel het voltallige bestuursapparaat, de 

politie en de militaire en paramilitaire eenheden‟.
270

 In de Chinese kamp werden op grote 

schaal huizen, winkels en bedrijven leeggehaald en deels in brand gestoken. Resident mr. 

J.F.A. van Bruggen, die zich bij de uittocht uit Semarang in de voorhoede bevond, had 

kort voor zijn vlucht de gevangenissen laten openstellen. Het gevolg was dat in korte tijd 

honderden roof- en wraakbeluste ex-gedetineerden, bij wie zich talloze andere 

plunderaars en brandstichters aansloten, de stad overspoelden. De resident zou „volgens 

oncontroleerbare berichten‟ de plunderaars zelfs hebben aangemoedigd door een oproep 

daartoe aan de inheemse bevolking. De bedoeling was te voorkomen dat nog niet 

vernielde voorraden in handen van de Japanners zouden vallen.
271

  

Op 7 december 1941 om 12.55 uur plaatselijke tijd vielen de Japanners de 

Amerikaanse basis in Pearl Harbor in Hawaï aan. Op 8 december 1941 verklaarde 

Nederland de oorlog aan Japan. In Nederlands-Indië werd de oorlogsverklaring over de 

radio uitgesproken door gouverneur-generaal Jhr. Tjarda van Starkenborgh. De Japanners 

bewogen snel.
 
Een maand na de aanval op Pearl Harbor hadden zij de olievelden van 

Noord-Sulawesi, Oost-Borneo en Zuid-Sumatra in hun macht. Op 1 maart landden ze op 

Java. Op 9 maart 1942 gaf Nederlands-Indië zich over.
272

 Het belangrijkste deel van de 

archipel was in handen van Japan. De Japanners elimineerden na hun komst systematisch 

„het Europese element‟. Alleen degenen die nog nuttig waren, werden aan het werk 

                                                 
268 Wertheim 1997, pag. 28. 
269 Zie daarvoor de autobiografie van Siauw Giok Tjhan, de oprichter van Baperki (het overlegorgaan van de 

Indonesische Chinezen, later een politieke partij), Siauw 1981, pag. 66, en een internettekst van Chan C.T. op 

http://www.mail-archive.com/budaya_tionghua@yahoogroups.com/msg01731.html.  
270 Brommer e.a. 1995, pag. 40. 
271 Brommer e.a. 1995, pag. 41. 
272 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 17. 
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gehouden.
273

 De bevolking ging op vele plaatsen tot rampokken
274

 over, maar waren diep 

onder de indruk van de kracht van de Japanners.
275

  

Historicus en Azië-deskundige Ethan Mark heeft mondelinge getuigenissen 

verzameld over de Japanse bezetting. Een van de geïnterviewden was Prof. Ahmad 

Sabaruddin, later oprichter van de Islamitische Universiteit van Noord-Sumatra. Hij 

vertelde over de eerste dag dat de Japanners binnentrokken in Medan. Overal heerste 

wanorde en chaos en vonden er plunderingen plaats. Volgens Sabaruddin was hun 

voornaamste doelwit 19 Nederlandse huizen. Vijf dagen nadat het Japanse bestuur 

arriveerde, kondigde het aan dat alle gestolen goederen ingeleverd moesten worden. Wie 

dat niet deed zou gearresteerd worden. Na verloop van tijd werden er vijf Chinezen 

gearresteerd die toevallig in de buurt woonden. Op de Teluk Betungweg werden ze voor 

de toeschouwers gesleept, ze moesten in de berm knielen, hun handen werden op hun rug 

gebonden, hun keel werd doorgesneden en hun hoofden werden daar op een rijtje gezet. 

„Bijkbaar om de Indonesiërs angst aan te jagen‟, aldus Sabaruddin. Toen heerste er vrede 

„onder ons‟, want toen wist iedereen dat de Japanners verschrikkelijk wreed en sadistisch 

waren.
276

  

Het is een merkwaardig verhaal, omdat het meestal juist de Chinezen waren van wie 

de eigendommen geplunderd werden, hoewel zij in die eerste dagen van maart 1942 niet 

de enige slachtoffers waren van de „rampokkers‟, zoals blijkt uit het verslag van de 

leidster van een armenkolonie in Midden-Java, opgenomen in Nederlandsch-Indië onder 

Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. In de meeste 

gevallen, aldus de samenstellers van het boek, De Graaf, Joustra en Vromans, moet men 

wel aannemen dat de inheemse bevolking bij het tijdelijk wegvallen van het gezag uit de 

band sprong. Het werk van de vernielingsploegen die voorraden en kostbare installaties 

vernietigden, moet de plunderzucht hebben aangewakkerd, vooral toen men begon met 

het uitdelen van te vernietigen voorraden onder de omstanders.
277

 De betrokkenheid van 

de Indonesiërs bij het plunderen van de bezittingen van de Nederlanders, Chinezen en 

rijke Indonesiërs kan echter volgens Mark ook worden gezien als een poging om aan te 

sturen op radicale sociale en economische verschuivingen, die mogelijk leken door de 

komst van de Japanners.
278

  

De leidster van de armenkolonie vertelt dat de duizenden rampokkers die niet ver 

van haar huis reeds alle Chinese toko‟s en huizen hadden leeggeroofd en afgebroken, 

later ook haar huis totaal leegplunderden. De kleren werden haar letterlijk van het lijf 

getrokken.
 279

 Ze had gehoord van haar opzichters dat rampokkers met duizenden tegelijk 

kwamen aanzetten, maar hun komst was vrijwel onhoorbaar, waardoor men zich moeilijk 

tegen een overval kon wapenen, en verder verrichtten zij hun werk zwijgend.
280

 

                                                 
273 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 18. 
274 rampokken: roven, plunderen. Vandaar ook het woord rampokker: rover, plunderaar. Het rampokken had 

hoofdzakelijk plaats langs de opmarswegen van de Japanners. De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 19. 
275 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 18. 
276 Mark 1999, pag. 79. 
277 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 119. 
278 Mark 1999, pag. 81. 
279 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 124. 
280 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 120. Zie ook het verhaal „Ngawang‟ van Beb Vuyk, besproken in 

Dharmowijono 2001b. 
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Tijdens de Japanse tijd
281

 werden Europeanen (behalve Duitsers) in kampen 

opgesloten. Ook vooraanstaande Chinezen en Chinezen die gehuwd waren met 

Nederlanders of gelijkgesteld waren met Europeanen werden opgepakt. Chinezen die 

eerst met trots hun Europese namen droegen en Marie, Willem en Karel heetten, namen 

hun Chinese namen weer aan. In het kamp in Tjimahi, West-Java, waren 542 Chinezen 

geïnterneerd.
282

   

Chinezen moesten zich laten registreren. Tegen betaling van 50 gulden kregen ze 

een kaart die ze altijd bij zich moesten houden als bewijs dat ze trouw hadden gezworen 

aan Japan en op een lijst van geregistreerde vreemdelingen stonden. Vanaf 1 mei 1944 

hoefden de Chinezen en Indo-Europeanen geen registratiegeld meer te betalen, want ze 

werden niet meer als vreemdelingen beschouwd. Dit gold later ook voor de Arabieren.
283

 

De Japanners merkten al vlug dat ze de Chinezen nodig hadden om de economie te 

doen draaien. Om de steun van de Chinezen te krijgen stichtten ze een vereniging die ze 

Hua Ch‟iao Tsung-Hui (verder HCTH) noemden.
284

 In alle grote steden op Java werd een 

HCTH opgericht. De vereniging organiseerde sociale activiteiten. De HCTH van 

Bandung gaf steun aan Chinezen, door bijvoorbeeld dekens, kleding en medicijnen te 

verstrekken aan Chinezen die in het kamp te Tjimahi zaten. Daarnaast werkte de HCTH 

ook op het gebied van de handel.
285

  

Hoewel dit heel zelden ter sprake komt, waren er groepen Chinezen die 

ondergronds verzet organiseerden dat tot doel had militaire installaties van de Japanners 

te saboteren. Een van de verzetsorganisaties was de geheime dienst Chungking, die als 

volledige naam Chung Yang Hai Wei Thing Chin had. Haar hoofdkwartier was in 

Malang en ze werd geleid door Yap Bo Chin. Haar 8000 leden waren verspreid over heel 

Java en Madura. De vereniging had twee radiozenders waarmee ze contact legde met de 

Chinese regering in Chungking.
286

 Helaas was er, hoewel de vereniging 400 Indonesische 

leden telde, geen samenwerking met de Indonesische verzetsorganisaties. In mei 1942 

hadden arrestaties van de pro-Chungking Chinezen plaats
287

 maar de leider, Yap Bo Chin 

kon zich in veiligheid stellen.
288

 

Naast de pro-Chungking organisatie, waarvan de meeste leden totok-Chinezen 

waren, bestonden ook nog ondergrondse verzetsorganisaties van peranakans die 

samenwerkten met Nederlanders, vooral aan het begin van de Japanse bezetting. In 

Jakarta had de organisatie „Piet van Dam‟ haar hoofdkwartier in Toko Beng en in Bogor 

in Toko Peng. Eind december 1942 werd deze organisatie opgedoekt door de Japanners 

en haar leiders opgepakt en onthoofd door de Kempetai.
289

 Hetzelfde lot was Chinese 

                                                 
281 Zo werd de periode van de Japanse bezetting door mijn ouders en vele anderen genoemd. 
282 Setiono 2002, pag. 522. 
283 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 63. 
284 Door De Graaf, Joustra en Vromans 1960 wordt herhaaldelijk gemeld dat de Japanners verenigingen oprichtten voor 

de Chinezen, met de datum van oprichting. Daar de namen van de verenigingen niet genoemd worden, kan ik niet 

vaststellen om welke verenigingen het precies gaat. Setiono 2002 meldt de namen van de verenigingen maar niet de 

datum van oprichting.  
285 Setiono 2002, pag. 523. 
286 In november 1937, even voor de Japanse verovering van Nanking in de tweede Chinees-Japanse oorlog, werd de 

regering verplaatst van Nanking naar Chungking. De stad werd ingenomen door de communisten op 30 november 

1949. 
287 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 26. 
288 Setiono 2002, pag. 526. 
289 Kempetai: de Japanse militaire politie, die zich vanaf het begin van de bezetting liet kennen als vreeswekkend 

gezagsapparaat. 
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verzetsstrijders in Makassar beschoren. De doodvonnissen gingen gepaard met 

verbeurdverklaring van goederen.
290

 

In juli 1942 constateerde het militair bestuur op Java een stijging van de prijzen. Uit 

rapporten van Indonesiërs over de economische moeilijkheden in 1942 blijkt dat de 

Chinese en Arabische groothandelaren daarvan de schuld kregen. Het was volgens een 

verslag zeer moeilijk om aan koopwaar te komen voor de vroegere arbeiders, die nu een 

bestaan probeerden te vinden in de kleinhandel. Dat kwam enerzijds door een tekort aan 

goederen en anderzijds omdat de groothandelaren de opgeslagen partijen niet openlijk 

wilden verkopen. Zij zouden de goederen vasthouden met de bedoeling ze later met een 

zo hoog mogelijke prijs van de hand te doen. Volgens deze Indonesiër leed ook de 

dorpsbevolking daaronder. De dorpsbevolking kon haar landbouwproducten niet meer 

kwijt aan de arbeiders omdat die geen verdiensten meer hadden, terwijl de landbouwers 

geld nodig hadden voor het betalen van belasting en het aanschaffen van noodzakelijke 

levensbehoeften. Ze waren daardoor genoodzaakt hun waar tegen lage prijzen van de 

hand te doen aan Chinezen en Arabieren, die de goederen zeer goedkoop inkochten en 

dan opsloegen tot de nood onder de bevolking zo hoog was gestegen dat zij goede 

winsten konden maken.
291

 Een andere Indonesiër klaagde er onder andere over dat 

Chinezen en Arabieren bij de organisatie van de handel en distributie van 

levensbehoeften ruime kansen kregen, zodat zij gemakkelijk de handel konden 

beheersen.
292

 De rijstdistributie was een andere reden tot ontevredenheid, want nagenoeg 

95% van het aantal rijstpellerijen was in handen van de Chinezen. Omdat de padi
293

 

slechts aan de pellerijenbond verkocht mocht worden, was het voedsel van de bevolking 

geheel in handen van de Chinezen. Om ervan overtuigd te zijn dat zij geen 

belemmeringen zouden leggen in de belangrijke taak van voedseldistributie, was het 

volgens de schrijver van het verslag van belang zekerheid te hebben omtrent hun 

politieke mentaliteit en hun gevoelens ten opzichte van Java en de Indonesiërs.
294

 Verder 

zijn er ook klachten over de uitdragers die alles wat van hun gading was tegen minimale 

prijzen probeerden in te kopen. De uitdragers vroegen hogere prijzen dan gewone toko‟s 

die de prijzen niet durfden op te drijven. De handelaars en tokohouders verkochten hun 

waar via de uitdragers. Achter deze handel in tweedehandsgoederen zaten volgens de 

rapporteur de Chinezen en Arabieren, want om de woekerrente te kunnen betalen, werden 

door de uitdragers „ongehoord hoge prijzen‟ gevraagd.
295

  

In september 1943 werden in Noord-Sumatra en elders uitgebreide razzia‟s 

gehouden die zich uitstrekten tot in de interneringskampen. Een groot aantal Europeanen, 

Chinezen en Indonesiërs werden verdacht van anti-Japanse activiteiten. Vele 

gearresteerden werden terechtgesteld of stierven in de gevangenis.
296

 Vooral op Borneo 

lieten de Japanners zich gaan in een wat Heidhues noemt „unique orgy of cruelty‟.
297

 

Tijdens de zogenaamde „Pontianak Affair‟ in oktober 1943 hadden grootschalige 
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291 De Graaf, Joustra en Vromans 1960, pag. 486. 
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arrestaties en executies plaats om een vermeende multi-etnische opstand te onderdrukken. 

Van de 1500 mensen die gedood werden door de Japanners, inheemsen en Europeanen 

inbegrepen, bestond de grootste groep uit 854 Chinezen. Volgens een Japanner die 

betrokken was bij de moorden waren de Chinezen niet „terechtgesteld‟ omdat ze iets 

verkeerds hadden gedaan, maar slechts omdat ze rijk en belangrijk waren, „en daarom 

was het beter ze te doden‟.
298

 Begin 1944 werd weer opgetreden tegen werkelijke of 

vermeende anti-Japanse handelingen, onder andere het „West-Borneo-komplot‟.
299

 Op 25 

februari 1944 werden arrestaties te Pontianak in West-Borneo verricht, gevolgd door 

moorden op Chinezen.
300

 Later werden ook in de rest van West-Borneo, in de plaatsen 

Pemangkat, Sambas en Mampawa met arrestaties en executies actie ondernomen tegen de 

Chinezen. In Mandor, de voormalige hoofdstad van de Lanfang-kongsi van de Chinese 

gouddelvers, werden gedurende de jaren 1943-1945 in totaal ongeveer 2100 mensen 

„terechtgesteld‟ en daar in kuilen begraven. De slachtoffers waren een tiental vrouwen, de 

Sultans van Pontianak en Sambas, alle rijksbestuurders uit de omgeving, ulama‟s,
301

 

artsen, leraren, onderwijzers, diensthoofden, zakenmensen, Nederlanders, Chinezen en 

Indonesiërs. Kortom, schrijft N.A. van Balgooy, die zelf een familielid verloor in deze 

geschiedenis, de gehele West-Kalimantanse intelligentsia.
302

 

In oktober 1943 richtte het Japanse leger een paramilitaire organisatie voor jongeren 

op die PETA werd genoemd, Pembela Tanah Air (verdedigers van het vaderland). Deze 

werd een soort van vrijwilligersleger dat getraind werd om een guerrilla-oorlog te voeren 

tegen de geallieerden. Hun slogan was: „strijden en sterven samen met Japan‟. Tegen het 

einde van de Japanse bezetting telde PETA 37.000 leden op Java en 20.000 op Sumatra. 

PETA werd de kiem van het Indonesische leger.
303

  

De Kakyo Shokai (vereniging voor Chinese immigranten) werd opgericht door de 

Japanners om de Chinezen te dwingen de regering te steunen. Ze moesten ook de Japanse 

regering in China steunen. De Kakyo Shokai kreeg de taak de Keibotai op te richten, de 

hulptroepen voor de politie, waarvan jonge Chinezen lid werden. Zij moesten voor rust en 

orde zorgen. Het is niet te verwonderen, aldus Setiono, dat de Keibotai een groot aantal 

Chinese jongeren aantrok omdat veel Chinese winkels en huizen het doelwit waren van 

plunderingen in de eerste dagen van de Japanse inval. De Japanse militairen lieten ook 

doorschemeren dat de oprichting van de Keibotai als evenwicht moest dienen voor de 

Kaibodan, waarvan de meeste leden inheemsen waren.
304

 

Er werden verschillende raden opgericht waarin zowel Indonesiërs als Chinezen 

zitting hadden. Daarmee wilden de Japanners volgens Setiono doen voorkomen dat het 

Indonesische volk, naast de Chinezen, ook iets te zeggen had. In Jakarta werd de Tyuuo 

Sangi-in (Centrale Adviesraad) opgericht, terwijl iedere provincie haar eigen Tyuuo 

Sangi-kai of Regionale Raad had. Leiders van de centrale beweging waren lid van de 

raad; ze stonden onder leiding van Soekarno.
305
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Blijkens een tekst over de inrichting van het Japanse bestuur op Java, geschreven in 

juli 1946, voerden de Japanners een speciaal beleid ten opzichte van de Chinezen. Ze 

erkenden naar hun eigen zeggen de sterke economische positie van de Chinezen en 

trachtten hen tot samenwerking te brengen, daarbij vooropstellend, dat „de onredelijke 

winsten, die zij gewoon waren te nemen‟, geleidelijk zouden moeten verdwijnen. De 

politieke bejegening van de Chinezen was gelijk aan die van de inheemse bevolking. Op 

deze wijze hebben de Japanners volgens de tekst gepoogd een samensmelting te 

bewerkstelligen tussen de inheemse bevolking en de Chinezen.
306

 

In dat opzicht, en ook met betrekking tot de klachten van de eerder geciteerde 

Indonesiër over de bevoordeling van de Chinezen tijdens de Japanse bezetting, is het 

betoog van Mark naar aanleiding van de vijf Chinezen die in Medan door de Kempetai in 

het openbaar werden geëxecuteerd interessant. Hij noemt de Chinese afkomst van de vijf 

mannen „curieus‟ en acht dit een mogelijke „uitzondering in de Japanse strafcampagnes 

tegen de plunderingen van begin 1942‟. De auteur zegt verder dat de moord op de vijf 

mensen van Chinese afkomst een sociale breuklijn onderstreept die zelden zichtbaar 

wordt in interviews. Het betreft een breuklijn niet tussen Indonesiërs en Japanners, maar 

tussen de autochtone Indonesiërs en de Japanners enerzijds en de Chinezen anderzijds. 

De inheemse elite en de massa waren verenigd in de hoop dat de Japanners de Chinezen 

onder de duim zouden houden en hun onevenredig grote rijkdommen zouden 

herverdelen. De belofte van deze economische „bevrijding‟ moet volgens Mark een 

belangrijker reden zijn geweest voor het warme Indonesische onthaal van de Japanse 

strijdkrachten dan de belofte van politieke onafhankelijkheid. Uit de brede steun onder de 

autochtone elite voor de Japanse strafmaatregelen tegen de plunderaars valt echter op te 

maken dat het schouwspel van het proletariaat dat het recht in eigen hand neemt, de elite 

zo veel angst aanjoeg dat het elk gevoel van solidariteit met de arbeidersklasse in de 

schaduw stelde. De Japanners wilden de Chinezen volgens de auteur het liefst als 

„vijandelijke staatsburgers‟ afschilderen, maar ze merkten al snel dat ze het niet zonder de 

Chinezen en hun kapitaal konden stellen als ze hun eigen voornaamste doel wilden 

realiseren, namelijk het handhaven van de orde en de maximale inzet van middelen voor 

de oorlogsinspanning. Het feit dat de Japanners er niet in slaagden de Chinezen 

systematisch te onderdrukken op een manier die de autochtonen in de kaart speelde, was 

volgens Mark een van de belangrijkste bronnen van teleurstelling voor alle pribumi,
307

 

ongeacht uit welke klasse ze kwamen.
308

 

Volgens de Australische historica Jemma Purdey bestonden er gedurende de 

Japanse bezetting en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd erna wel degelijk 

nationalistische sympathieën onder de Chinezen, maar gewelddadigheden tegen de 

Chinese gemeenschap door Indonesische revolutionairen en de algemene verwarring in 

deze periode dwongen velen neutraal te blijven. De belangrijkste zorgen van de 

Chinezen, zowel peranakans als totoks, was de veiligheid van hun families en 

eigendommen. De omstandigheden waren bij de kant van de supporters van de 

onafhankelijkheid reden voor grote twijfel aan de loyaliteit van de Chinezen aan de 

toekomstige Indonesische natie.
309
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In januari 1945 ondergaat Tokio een luchtaanval en zijn er grote Amerikaanse 

landingen in de Golf van Lingayen in de Filippijnen. Dit is het begin van de Japanse 

nederlaag.
310

 Eind 1944 en begin 1945 was het aantal executies door het beëindigen van 

verschillende processen tegen verzetsgroepen in Indonesië groter dan gewoonlijk.
312

 De 

laatste nog vrije Europeanen, meest zieken en ouden van dagen, werden geïnterneerd en 

arrestaties, vervolgingen en executies vonden nog steeds plaats.
313

 

Van de Chinezen werd op allerlei manieren geld gevraagd. Zij waren ook de eerste 

slachtoffers, naast de Indo-Europeanen, bij opstanden die gepaard gingen met 

onregelmatigheiden, zoals de opstand van de PETA op 14 februari 1945 onder leiding 

van  de Indonesische officier Soepriadi.  

De onafhankelijkheid van Indonesië werd voorbereid en was een van de besproken 

punten op de Groot-Oost-Azië conferentie te Tokio. Op 29 april 1945 werd de 

Commissie van Onderzoek
314

 officieel ingesteld. Ze telde een zestigtal leden, waaronder 

Japanners, vier Chinezen, een Arabier en een Indo-Europeaan. Dr. K.R.T. Radjiman 

Wediodiningrat was de voorzitter. Soekarno en Hatta waren leden van de commissie.
315

  

Japan kwam alleen te staan toen op 28 april Benito Mussolini gedood werd en twee 

dagen later Adolf Hitler zelfmoord pleegde.
319

 Op 6 augustus 1945 viel de eerste 

atoombom op Hiroshima, hetgeen pas een week later op Java bekend werd, en drie dagen 

na de eerste bom viel de tweede atoombom op Nagasaki. Op 14 augustus aanvaardde 

Japan de eis van onvoorwaardelijke overgave. De volgende dag deelde de Japanse keizer 

persoonlijk op de radio de overgave mee. Dit raakte in Nederlands-Indië in het algemeen 

slechts bij de Japanners bekend. De vervolgingen en executies wegens anti-Japanse 

activiteiten werden tot aan de overgave van Japan voortgezet. Zelfs na de val van Japan 

zijn verschillende doodstraffen voltrokken.
320

  

Op 7 augustus 1945 werd de Commissie van Onderzoek vervangen door het Comité 

ter Voorbereiding van de Onafhankelijkheid onder leiding van Ir. Soekarno als voorzitter 

en Drs. Mohammad Hatta als vice-voorzitter. De Chinezen waren in het comité 

vertegenwoordigd door één lid, Drs. Yap Tjwan Bing.
321

 Op 16 augustus 1945 werden 

Soekarno en zijn gezin samen met Hatta naar Rengasdengklok gebracht door een groep 

jongeren. Ze werden ondergebracht bij een Chinees, Djiauw Kie Siong, en geplaatst 

onder toezicht van PETA. Na dagen van ingewikkelde en nerveuze politieke activiteit die 

aan de „ontvoering‟ vooraf ging, waarbij zowel Indonesiërs als Japanners een rol 

speelden, werd „s ochtends op 17 augustus 1945 zonder formele toestemming van de 

Japanse autoriteiten door Soekarno en Hatta de Republik Indonesia geproclameerd.
322
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Op 18 augustus werd een centrale regering gevormd, waarna op 17 oktober 1945 

het comité van het KNIP werd opgericht, bestaande uit 15 leden onder wie één 

Chinees.
323

 Dit comité stelde de wetten op het staatsburgerschap en Indonesische 

inwoners op. De wetten maakten deel uit van de op 15 februari 1946 gepubliceerde 

grondwet. In de grondwet werd onder andere gesteld dat de president van Indonesië „asli‟ 

of autochtoon moet zijn, iets waarover zestig jaar later, na het einde van het 

presidentschap van Soeharto en bij de wens naar een actievere deelname aan politieke 

activiteiten onder de Chinezen, veel onduidelijkheid bestond.
324

 

Er braken gevechten uit tussen allerlei groepen, zoals in september 1945 te Medan 

en Pematang Siantar op Sumatra tussen Indonesiërs en Chinezen. De komst van de 

geallieerden die vertegenwoordigd waren door de Engelse en Indiase troepen, met de 

Nederlandse troepen in hun kielzog, verhoogde de gespannenheid vooral op Java en 

Sumatra. In oktober 1945 braken straatgevechten los tussen republikeinse jongeren en 

Nederlandse ex-geïnterneerden, Ambonezen die in het KNIL hadden gezeten, Chinezen, 

Indische Nederlanders en Japanners.
 

 Engelse troepen werden naar Ambarawa en 

Magelang gezonden om de geïnterneerden te bevrijden, maar stuitten op weerstand van 

de republikeinen, zodat ze gesteund moesten worden door een luchtaanval.
325

 

Soetomo, beter bekend bij zijn roepnaam Bung Tomo, de leider van de BPRI, 

Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (letterlijk vertaald: Formatie van de 

opstandelingen van het Indonesische volk),
326

 wist door de radio het enthousiasme van de 

jongeren op te wekken met zijn vurige toespraken,
327

 die echter niet vrij waren van anti-

Chinese uitlatingen. Vooraanstaande Chinezen bezochten hem om hem te vragen zijn 

houding tegenover de Chinezen te veranderen. Bung Tomo bleef ervan overtuigd dat de 

meeste Chinezen pro-Nederland waren. Er werd afgesproken dat de Chinezen deel 

zouden uitmaken van de BPRI.
328

 

Op 14 januari 1946 publiceerde het dagblad Min Pao in Jakarta een bericht over de 

boycotactie van Chinese handelaren die hun winkels en bedrijven sloten, en van Chinees 

personeel van bedrijven onder leiding van de geallieerden dat staakte als protest tegen de 

inbeslagname van hun voedingswaren onder de beschuldiging dat het gestolen waar 

betrof. De Chinezen zeiden dat ze het voedsel verkregen hadden door het in te ruilen met 

huishoudelijke apparaten. Een andere reden voor de boycot waren de verkrachtingen van 

Chinese vrouwen door de Indiase soldaten.
329

 Onlusten braken uit toen de Chinese 

jongeren allerlei posters opplakten met de oproep om samenwerking met de Engelsen te 

weigeren. Enkele Chinese jongeren werden gearresteerd en in de gevangenis gezet. Een 

dag later werd er een grote bijeenkomst gehouden die bijgewoond werd door 5000 
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Chinezen uit allerlei groeperingen. De mogelijkheid werd besproken een algehele staking 

te houden. Deze ging niet door omdat de Engelse autoriteiten toegaven dat de troepen 

verkeerd hadden gehandeld en het in beslag genomen voedsel teruggaven.
330

  

Het bestuur van de NICA (Netherlands Indies Civil Administration) werd gevormd 

onder leiding van luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook. In december 1945-

januari 1946 nam Nederland de positie over van Australië, die eerst het beheer voerde 

over Oost-Indonesië.  

Op 20 januari 1946 werd een Chinese sociale vereniging opgericht, Sin Ming Hui 

(Vereniging Nieuw Licht). De veertig oprichters maakten zich bezorgd over het lot van 

de Chinezen die veel geleden hadden tijdens de Japanse bezetting. De vereniging groeide 

snel en telde in korte tijd 7000 leden. Ze kon zich meteen al nuttig maken voor de 

Chinezen, speciaal voor degenen die het slachtoffer werden van de raciale onlusten in 

Tangerang bij Jakarta in mei 1946, waarbij meer dan 600 Chinezen gedood werden en 

meer dan duizend huizen verbrand. In het vacuüm dat ontstond door de oprukkende 

Nederlandse troepen en zich terugtrekkende revolutionairen, vielen gewapende bendes 

radicale moslims de Chinezen aan. In die tijd waren de Chinezen nauwelijks meer te 

onderscheiden van de lokale bevolking behalve door verschil in geloof en hogere 

economische status.
331

 Tienduizenden Chinese vluchtelingen overstroomden Jakarta. Een 

gedeelte van hen werd opgevangen in het verenigingshuis van Sin Ming Hui. Er werd een 

hulpcomité voor Chinese slachtoffers en een polikliniek opgericht die niet alleen de 

slachtoffers uit Tangerang, maar ook uit andere plaatsen opving.
332

   

In Linggadjati, West-Java, werden op 12 november 1946 onderhandelingen 

gehouden tussen de regeringen van de Republik Indonesia en Nederland. Het resultaat 

was een overeenkomst waarin Nederland beloofde het gezag van de Republiek over Java, 

Madura en Sumatra te erkennen. Er werd ook overeengekomen dat beide partijen met 

elkaar zouden samenwerken om de Verenigde Staten van Indonesië op te richten, die 

zouden bestaan uit de Republik Indonesia, de Staat van Kalimantan en de Staat van Oost-

Indonesië. De Verenigde Staten van Indonesië zou met Nederland, Suriname en de 

Nederlandse Antillen een unie vormen met aan het hoofd het Nederlandse koningshuis. 

De rest van Nederlands-Indië zou Nederlands-Indië blijven.  

De overeenkomst zou geen lang leven beschoren zijn. Er onstonden conflicten over 

de uitvoering evan. Op 20 juli 1947 zei de Nederlandse regerig de overeenkomst op, 

waarna militair ingrijpen volgde met de eerste van de zogenaamde politionele acties. 

Ondertussen hield de NICA, onder leiding van Van Mook, samen met de NEFIS 

(Netherlands Eastern Forces Intelligence Service, of Netherlands Expeditionary Forces 

Intelligence Service) allerlei conferenties in delen van het land. Van Mook probeerde ook 

de peranakan Chinezen daarin te betrekken. Voor somige delen lukte dat.
333

 Om een 

evenwicht te zoeken voor Van Mooks acties werd op initiatief van de Indonesische 

regering in Yogyakarta op 17-19 september 1946 een comité opgericht ter voorbereiding 
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van de Centrale Chung Hua Tsung Hui.
334

 Van de leden (uiteraard Chinezen) verwachtte 

Soekarno dat zij konden samenwerken met „het Indonesische volk‟ in de strijd tegen de 

kolonisators.
335

 Deze organisatie werd later gebruikt door de regering als adviserend 

orgaan in zaken die te maken hadden met de Chinezen in Indonesië. Een van haar leden, 

Dr. Sim Kie Ay, zou Mohammad Hatta als adviseur bijstaan tijdens de Ronde Tafel 

Conferentie in Den Haag.
336

    

Op 20 juli 1947, toen Indonesië geregeerd werd door het kabinet van Amir 

Sjarifoeddin, waarin twee Chinezen zitting hadden,
337

 lanceerde Nederland zijn eerste 

„politionele actie‟, in Indonesië genoemd „militaire agressie‟, een term die veel dichter bij 

de werkelijkheid staat. De overrompelde Indonesische troepen trokken zich terug naar het 

binnenland, ondertussen alles vernielend wat in hun weg stond in een toepassing van de 

tactiek van de verschroeide aarde. In de verwarde en onbeheerste situatie deden zich 

excessen voor. Op bepaalde plaatsen in West-, Midden- en Oost-Java werd er geroofd, 

geplunderd en huizen, winkels, bedrijven, fabrieken en andere eigendommen van 

Chinezen in brand gestoken. Op sommige plaatsen werden Chinezen vermoord onder de 

beschuldiging dat zij tot de NICA behoorden. Er waren inderdaad een klein aantal 

Chinezen die zich bij het NICA-leger hadden aangesloten. Dit kwam omdat zij zich 

wilden verdedigen of wraak wilden nemen nadat hun familie uitgemoord, hun eigendom 

geroofd en hun huis verbrand werd door gewapende bendes.
338

 In die periode werden de 

Chinezen angstig als ze de kreet „Siap! Siap!‟ hoorden, omdat die roep meestal gevolgd 

werd door geroof en geplunder, en niet zelden moord.
339

 Setiono heeft een volledig 

hoofdstuk gewijd aan de massamoorden op de Chinezen tijdens de „Bersiap-tijd‟. Het is 

een lange lijst van namen van plaatsen en personen, en van gebeurtenissen die 

plaatshadden: vrouwen die verkracht werden, mensen, waaronder baby‟s, die levend 

verbrand werden. De ergste excessen vonden plaats, zoals reeds eerder genoemd, in 

Tangerang. In het vissersdorp Bagan Si-Api-Api aan de oostkust van Sumatra, waarvan 

de bevolking bijna geheel uit Chinezen bestond, vonden 200 mensen de dood in de 

handen van de Indonesische krijgsmacht.
340

 Chinezen die zich konden redden gingen in 

de verdediging. Ongeveer 2000 mensen konden naar Malaka vluchten, in het 

tegenwoordige Maleisië. De rovers drongen tot het binnenland door en zetten hun 

moordtocht voort. Geen van hen werd berecht, ook niet nadat de Indonesische regering 

een speciaal team naar Tangerang had gezonden om de situatie in ogenschouw te nemen 

en de premier, Sutan Sjahrir, zijn spijt betuigde over het voorval in Tangerang.
341

 Toen de 

situatie in 1946 begon te verslechteren, had de Chinese consul generaal reeds geprobeerd 

veilige zones te creëren voor de Chinese gemeenschap in Indonesië. De Indonesische 

autoriteiten wilden weten welke garantie er was dat de Chinezen de zones niet zouden 

gebruiken om Indonesië aan te vallen, waarop het antwoord luidde dat die garantie alleen 
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verantwoordelijk was voor de moord op misschien wel 40.000 Indonesiërs in Zuid-Celebes van december 1946 tot 

februari 1947, vrijuit.  
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gegeven kon worden als de Chinezen bewapend werden. Dit werd afgewezen. Een ander 

voorstel dat de veilige zones beveiligd zouden worden door troepen met Indonesiërs, 

Chinezen en Nederlanders, werd eveneens afgewezen door zowel de Nederlandse als de 

Indonesische autoriteiten.
342

 Er was van de zijde van de Indonesische regering geen 

begrip voor het lot van de Chinezen. Het was vanzelfsprekend dat de Chinezen samen 

leden met de rest van de bevolking, de Republiek had alles gedaan om de Chinese 

gemeenschap te helpen, aldus een officieel bulletin van de Indonesische regering.
343

 

Minister van buitenlandse zaken H. Agoes Salim gaf in een interview in Singapore toe 

dat de Chinezen het ergst hadden geleden van de tactiek van de verschroeide aarde die 

door het Indonesische leger werd toegepast, maar dat lag volgens hem voor de hand, het 

waren immers de Chinezen die de meeste gebouwen bezaten.
344

 

Om zichzelf toch te kunnen verdedigen richtten de Chinezen, met medeweten van 

Sutan Sjahrir en in samenwerking met de vereniging Sin Ming Hui en de reeds eerder 

gestichte Chung Hua Tsung Hui een stadspolitiekorps op. De naam was Pao An Tui.
345

  

Van de commandant van het Nederlandse leger generaal S.H. Spoor kreeg Pao An Tui de 

bevoegdheid de eigendommen van Chinezen te beschermen op Java en Sumatra. In het 

begin bestond Pao An Tui alleen uit Chinese jongeren die de bedoeling hadden de 

autoriteiten te helpen de rust en orde te bewaren. Later echter werden sommige leden 

bewapend door de NICA. Dit zorgde voor heel wat open conflicten, vooral met 

ongeorganiseerde groepen, waaronder zich allerlei ongure elementen hadden gemengd.
346

 

Aan beide kanten vielen slachtoffers. De Chinezen, die toch al verdacht werden van pro-

Nederlandse sentimenten, werden daardoor bestempeld als pro-NICA en anti-Republiek. 

Ook in dit geval, aldus het dagblad Sin Po, slaagden de Nederlanders erin de Chinezen en 

de inheemse bevolking tegen elkaar uit te spelen in een poging zelf een internationale 

politieke overwinning te behalen.
347

  Die overwinning behaalde Nederland uiteindelijk 

niet.  

Ondertussen zag op 23 mei 1948 een nieuwe Chinese organisatie het licht: de 

Persatuan Tionghoa (de Vereniging der Chinezen). Deze was opgericht door een aantal 

vooraanstaande Chinezen bestaande uit handelaren, rechtskundigen en andere 

intellectuelen die eerst lid waren van de door de Japanners verboden Chung Hwa Hui. De 

Persatuan Tionghoa werd voorgezeten door Thio Thiam Tjong, voormalig voorzitter van 

de Chung Hwa Hui. Terwijl de Chung Hwa Hui het Nederlands gebruikte als voertaal, 

kozen de leiders van de Persatuan Tionghoa het Indonesisch. De vereniging beperkte zich 

tot sociale en economische activiteiten en hield zich afzijdig van de politiek. Zoals de 

naam van de vereniging het zei, wilde ze alle Chinese groeperingen in zich verenigen. De 

nationale leiders zagen de Persatuan Tionghoa als een instrument van de Nederlanders, 

hetgeen niet te verwonderen was, want de voorzitter, Thio Thiam Tjong, was op dat 

ogenblik adviseur van luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook. Enkele leden van de 

Persatuan Tionghoa werden aangesteld als lid van de verscheidene deelparlementen die 

                                                 
342 Setiono 2002, pag. 621. 
343 Setiono 2002, pag. 622. 
344 Setiono 2002, pag. 623. 
345 Setiono 2002, pag. 624. „Hui‟ dient uigesproken te worden als „Hoei‟ en „Tui‟ als „Toei‟. 
346 Zo was er in Medan een zekere Amat Boyan, die een beruchte bende leidde. Hij werd later vervolgd en 

doodgeschoten door Indonesische soldaten, die vonden dat hij het leger een slechte naam had bezorgd. Setiono 2002, 

pag. 628. 
347 Setiono 2002, pag. 627. 
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toen bestonden. Persatuan Tionghoa was gevestigd op basis van de visie dat het bestaan 

van de Republiek niet kon voorkomen worden en dat de Chinezen die in Indonesië 

geboren waren Indonesisch staatsburger moesten worden. De leiders lieten de 

Indonesische regering weten dat ze een staat verlangden die al zijn burgers even 

rechtvaardig behandelde en die geen onderscheid maakte tussen inheems en niet-inheems. 

Anderzijds was de Persatuan Tionghoa van mening dat staatsburgerschap van een 

democratische, moderne staat als Indonesië niet betekende dat de minderheden afstand 

moesten doen van hun identiteit.
348

  

De situatie in Indonesië was verwarrend. Door de Nederlandse blokkade was er 

gevaar voor hongersnood, er heerste hoge inflatie, er was grote ontevredenheid onder de 

bevolking. Indonesië moest het hoofd bieden aan een opstand van een schriftgeleerde, 

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, die een greep naar de macht deed. Hij richtte in 1947 

de Darul Islam op met eigen troepen die rebelleerden tegen de Indonesische regering en 

uitgroeide tot een ongeordende bende rovers die de bevolking van West-Java 

terroriseerde. De opstand hield vijftien jaar stand, totdat Kartosuwirjo werd gearesteerd. 

Op 16 augustus 1962 werd de doodstraf over hem uitgesproken.
349

 

In september 1948 vond de Madiun-affaire plaats, een gewelddadig conflict in Oos-

Java onder leiding van Musso, voorzitter van de Indonesische communistische partij, die 

niet tevreden was over de gang van zaken. Hij vond dat de Indonesische regering onder 

de plak zat van de Verenigde Staten, die onder Harold Truman de oorlog hadden 

uitgeroepen tegen het communisme. Musso en zijn volgelingen werden als verraders 

bestempeld door president Soekarno, die het volk in een radiotoespraak liet kiezen tussen 

hem en Musso, waarop Musso reageerde in dezelfde trant, Soekarno en Hatta 

beschuldigend van collaboratie met Japan en Amerika. Dat bleek een verkeerde zet te 

zijn. De volgende ochtend werden de kopstukken van de partij en andere linkse leiders, 

waaronder enkele Chinezen, gearresteerd. Op 31 oktober 1948 werd Musso 

doodgeschoten. Zijn aanhangers, waaronder de voormalige premier en minister van 

defensie Amir Sjarifoeddin, werden volgens instructie van Soekarno gespaard, maar op 

19 december 1948, toen Nederland zijn tweede politionele actie lanceerde, werden ze op 

last van gouverneur-militair kolonel Gatot Soebroto geëxecuteerd. Onder hen was een 

Chinees.
350

 Door het optreden van het leger maakte Indonesië een goede beurt bij de 

Amerikanen.
351

 

Op 19 december 1948 lanceerde Nederland de tweede politionele actie en 

bombardeerde Yogyakarta, de toenmalige hoofdstad van de Republiek. Soekarno, Hatta, 

Sjahrir en anderen werden aangehouden en naar verschillende plaatsen gebracht. Leden 

van de door de Verenigde Naties naar Indonesië gezonden Komisi Tiga Negara, oftewel 

de Commissie van Goede Diensten,
352

 bestaande uit een Australiër, een Belg en een 

Amerikaan die de taak hadden te bemiddelen in het conflict tussen Indonesië en 

Nederland,
353

 waren op dat moment in Kaliurang, een plaats enkele kilometers ten 

                                                 
348 Setiono 2002, pag. 635-636. 
349 Setiono 2002, pag. 639-641. 
350 Oei Gee Hwat. Hij was abituriënt van de Hollandsch-Chineesche Kweekschool in Soerabaia en redacteur van de 

Chinees-Maleise krant Sin Tit Po. Setiono 2002, pag. 647-658. 
351 Van den Doel 1996, pag. 290. 
352 Van den Doel 1996, pag. 289. 
353 Later (28 januari 1949) zou deze commissie de United Nations Commission for Indonesia worden met meer 

bevoegdheden. 
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noorden van Yogyakarta. De Verenigde Staten reageerden door hun steun aan de aanval 

van Nederland op Indonesië stop te zetten. In het Amerikaanse congres werd erop 

aangedrongen Nederland onder druk te zetten met stopzetting van alle economische steun 

aan het land. Interessant is, aldus Setiono, dat de Nederlandse militairen erin slaagden de 

namenlijst te verkrijgen van degenen die in verband met de Madiun-affaire vast hadden 

gezeten. In korte tijd werden ze opnieuw gearresteerd en naar de Wirogunan gevangenis 

gestuurd. De Verenigde Naties drong bij Nederland aan op een staakt-het-vuren, wat op 

31 december 1948 gebeurde voor Java en op 5 januari 1949 voor Sumatra.
354

  

Hoewel er allerlei lezingen van de gebeurtenissen bestaan, in de eerste plaats van 

luitenant-kolonel Soeharto, die op dat ogenblik commandant was van de Tiende Brigade 

en er later als president van Indonesië alle belang bij had zich zo heldhaftig mogelijk te 

laten portretteren, is het een historisch feit dat er op 1 maart 1949 door het leger een inval 

werd gedaan op Yogyakarta. De bedoeling was, althans volgens Soeharto‟s biografie, om 

de buitenwereld, in het bijzonder de Verenigde Staten, ervan te overtuigen dat de 

Republiek nog bestond en een leger had. Aan wiens brein de inval ook ontsproot en wie 

er ook bevel toe gaf, de opzet had succes, hoewel het leger de toenmalige hoofdstad 

slechts zes uur lang kon bezetten.
 355

 

Na een reeks van onderhandelingen werd op 7 mei 1949 de Van Roijen-Roem-

overeenkomst gesloten,
356

 waarbij het volgende overeen werd gekomen: beëindiging van 

de guerrilla, vrijlating van de politieke gevangenen en terugkeer van de Republikeinse 

regering naar Yogyakarta. Ook werd bepaald dat de Ronde-Tafelconferentie in Den Haag 

plaats zou vinden. De conferentie werd van 23 augustus tot 2 november 1949 gehouden. 

Op 27 december 1949 werd de „Acte van de Soevereniteitsoverdracht en Erkenning‟, 

zoals het werd genoemd, ondertekend in Amsterdam. Zestig jaar lang hield Nederland 

vast aan die datum als onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Pas in 2005 gaf minister Bot 

van Buitenlandse Zaken, tijdens zijn bezoek ter gelegenheid van de 17 augustus-

herdenking op het presidentieel paleis in Jakarta, te kennen dat „through my presence the 

Dutch government expresses its political and moral acceptance of the Proklamasi, the 

date the Republic of Indonesia declared independence‟.
358

 

Er werd verder gewerkt aan het op punt stellen van de Indonesische grondwet door 

een comité dat uit 14 personen bestond, waaronder Siauw Giok Tjhan, die later een 

hoofdrol zou spelen in de ontwikkeling van het politieke besef van de Chinese 

Indonesiërs. Siauw was voorzitter van Baperki, de Badan Permusyawaratan 

Kewarganegaraan Indonesia, oorspronkelijk een overlegorgaan van de Chinese 

Indonesiërs, die assimilatie verwierp maar streefde naar integratie. De als communistisch 

bestempelde Baperki zou als gevolg van de gebeurtenissen rond de zogenaamde 

staatsgreep in 1965 verboden worden, zijn leiders gearresteerd en gevangengezet. Voor 

de Chinese Indonesiërs was dat een waarschuwing om zich nooit meer te bemoeien met 

politiek, een waarschuwing die zij 33 jaar lang ter harte zouden nemen, totdat met de  

 

                                                 
354 Setiono 2002, pag. 663. 
355 Setiono 2002, pag. 665-668. Er is veel controverse over wie het bevel heeft gegeven tot de inval, Soeharto of Sultan 

Hamengku Buwono IX van Yogyakarta of iemand anders.  
356 Deze wordt in het Indonesisch „Persetujuan Roem-Royen‟ genoemd (let op de volgorde van de namen).  
358 http://www.minbuza.nl/nl/actueel/speeches,2005/08/toespraak_minister_bot_tijdens_het_bezoek_aan_de_ 

indonesische_minister_van_buitenlandse_zaken_wirajuda_xengelstaligx.html Geraadpleegd op 2 februari 2009. 
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gewelddadigheden rond de val van Soeharto in 1998 een nieuwe bladzijde in de 

geschiedenis van Indonesië en de Chinese Indonesiërs geopend zou worden.  

             




