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Het nadoen van China: Verbeeldingen van China en 
Hedendaagse Kritiek in Indonesië 

Samenvatting 

Dit proefschrift onderzoekt de verschillende 
wijzen waarop China als idee en ideaal wordt verbeeld in 
populair discourse in Indonesië. Ik beargumenteer dat 
de manieren waarop mensen reflecteren op 
hedendaagse ontwikkelingen in China meer te maken 
heeft met hoe mensen tegen Indonesië als natie 
aankijken dan met de werkelijkheid in China. Om die 
reden belicht ik het groeiende enthousiasme rondom 
verbeeldingen van China niet slechts als het resultaat 
van China’s zogenaamde ‘soft-power’ diplomatie maar 
als het resultaat van een het zoeken naar een alternatief 
voor de onvrede die mensen voelen met de huidige 
situatie in Indonesië en de hoop die zijn hebben op een 
betere toekomst. 

Indonesiërs gebruiken ‘China’ om ideeën naar 
voren te brengen voor de toekomst van hun natie terwijl 
zij tevens kritiek formuleren richting de overheid, 
arbeidsethos, religiositeit, en de positie van de Chinese 
Indonesiërs in de samenleving. Deze tendens 
contrasteert duidelijk met de voorafgaande wijze 
waarop men tegen China aankeek. Nog geen tien jaar 
geleden werd China over het algemeen gezien als 
onderontwikkeld en voornamelijk afgeschilderd als een 
communistische bedreiging voor de nationale veiligheid 
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van Indonesië. Tegenwoordig zijn er slechts enkele 
fragmenten van dit beeld overgebleven temidden van 
nieuwe verbeeldingen die nadruk leggen op China’s 
economische ontwikkeling, haar mondiale macht, haar 
religiositeit, en haar vriendelijkheid.  

Vanuit dit perspectief analyseert deze dissertatie 
hoe en in welke contexten de nieuwe verbeeldingen van 
China plaatsvinden. Het materiaal voor dit onderzoek 
werd verzameld gedurende tientallen interviews met 
Indonesische academici, zakenmensen, bouwopzieners, 
projectontwikkelaars, religieuze leiders en journalisten. 
De gezichtspunten van deze verschillende mensen wordt 
gerelateerd aan representaties in de media en 
geschreven teksten in de groeiende hoeveelheid boeken 
omtrent ontwikkelingen in China in boekwinkels in 
Indonesië en op Internet. Op basis van deze data laat de 
dissertatie zien hoe verbeeldingen van China nauw 
gekoppeld zijn aan de belangen en zorgen van 
verschillende groepen mensen in hedendaags Indonesië. 

 


