
Indonesië schaft met wet discriminatie 
Chinezen af  
Het nummer van Ina’s Indonesische identiteitsbewijs begint met een nul. Dat betekent dat Ina 
een tionghoa is, een etnisch Chinese....  

Van onze correspondent Michel Maas12 juli 2006, 07:24 

Dinsdag (11 juli) is een nieuwe Wet op de Nationaliteit aangenomen, die een einde maakt aan 
de aparte status van de Chinezen in Indonesië.  

Iedereen die in in Indonesië is geboren is voortaan Indonesiër, ongeacht zijn afstamming. De 
nieuwe wet is de bekroning van een proces dat op gang kwam na de val van president 
Soeharto in 1998.  

Zijn opvolgers hebben stelselmatig anti-Chinese wetten en regels geschrapt en nieuwe wetten 
aangenomen die discriminatie verbieden. De Wet op de Nationaliteit maakt nu van etnische 
Chinezen volwaardige burgers. 

Indonesische regeringen hebben vanaf de jaren ’50 weinig opgehad met Chinezen, die in de 
eerste jaren van onafhankelijkheid werden beschouwd als handlangers van de Nederlanders 
en later van de communistische partij. De meeste Chinezen zijn christelijk, een minderheid in 
het overwegend islamitische Indonesië. Het zit veel Indonesiërs ook niet lekker dat de 
Chinese gemeenschap meer dan 70 procent van de economie in handen heeft. In tijden van 
onrust worden Chinezen al snel het doelwit van plunderende Indonesiërs. Op een bevolking 
van ruim 220 miljoen telt Indonesië 6 à 7 miljoen etnische Chinezen. 

De anti-Chinese sentimenten onder de bevolking zijn jarenlang begeleid door anti-Chinese 
wetgeving. In 1959 werden Chinezen gedwongen hun bedrijven te sluiten. Chinezen mochten 
niet langer op het platteland wonen en moesten naar de stad verhuizen. In 1966 moesten zij 
hun naam veranderen in een Indonesisch klinkende naam. In 1967 werden uitingen van 
Chinese cultuur, onderwijs en geloof en zelfs het gebruik van Chinese karakters in het 
openbaar verboden. Chinese scholen werden verboden en talloze gebouwen en bezittingen 
van Chinezen werden geconfisqueerd.  

Wettelijk gezien is de discriminatie van Chinezen gisteren afgeschaft. De vraag is of de 
praktijk zal volgen. Ambtenaren vragen Chinezen nog altijd hogere vergoedingen voor hun 
diensten, hoewel dat al lang verboden is.  

Ook de anti-Chinese gevoelens van de Indonesiërs zijn nog niet verdwenen. Begin mei nog 
werden in de stad Makassar Chinese winkels vernield en geplunderd nadat een dienstmeisje 
van een Chinese familie was vermoord. 

Maar ook nu de nul uit haar paspoort verdwijnt, gelooft Ina dat de Chinezenhaat nooit zal 
verdwijnen. ‘Die is er altijd geweest’, zegt zij, ‘en die zal wel blijven.’ 

 


