
.ONTEVREDENHEID DER CHINEZEN

Zeker, er waren Chinezen, Indische Chinezen vooral, die in de jaren '20

en '30 aansluiting gingen zoeken bij de Indonesische nationalisten (hier-
op komen wij nog terug), maar onder de Chinese groep als geheel was
de politieke belangstelling beperkt en vooral de vermogenden, uit wier
kringen meestal de 'officieren der Chinezen' voortkwamen, zagen het
Nederlandse gezag als een effectieve bescherming van hun economische
activitei t.

Niet dat zij in alle opzichten tevreden waren! Veel Chinezen, en dan
bepaald niet alleen de vermogenden, beschouwden het als onbillijk dat
zij, al was in 1919 het voor Europeanen geldend Burgerlijk Wetboek in
hoofdzaak op hen van toepassing verklaard, hun juridische status als
Vreemde Oosterlingen hadden behouden en, anders dan de Japanners,
niet aan Europeanen waren gelijkgesteld, waaruit bijvoorbeeld voort-
vloeide dat zij in strafzaken voor inheemse, niet voor Europese recht-
banken verschenen. Op die gelijkstelling werd herhaaldelijk aangedron-
gen door de Chinese regering die zowel de 'recente' als de Indische
Chinezen als burgers van China beschouwde, maar het gouvernement
wenste niet tot die gelijkstelling over te gaan, beseffend dat zij een storm
van verontwaardiging zou doen opsteken in inheemse kringen.

Aparte 'ambtenaren voor Chinese zaken' deden tegen het einde van
de negentiende eeuw hun intrede; in 1916 werd in Batavia een Dienst
van Chinese Zaken opgericht - in '35 werd deze dienst een afdeling van
een Dienst der Oost-Aziatische Zaken die naast de Chinese een Japanse
afdeling had. Die dienst speelde, zoals nog blijken zal, een belangrijke
rol bij het tegengaan der Japanse spionage.

*

Over de Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen kunnen wij korter
zijn: zij vormden veel kleinere groepen dan de Chinezen; er woonden
in '40 in heel Indië vermoedelijk ca. vijftigduizend Arabieren en een
kleine twintigduizend andere Vreemde Oosterlingen, hoofdzakelijk Ma-
leiers en Brits-Indiërs. De mannen uit al deze groepen waren veelal
werkzaam als handelaar, soms ook als bouwondernemer of geldschieter,
en vooral van de Arabieren waren verscheidenen met inheemse vrouwen
getrouwd.

De meeste Arabieren waren afkomstig uit het zuidelijk kustgedeelte
van het Arabisch schiereiland. Zij waren orthodoxe Moslems. Sommigen
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