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hunner golden als afstammelingen van de stichter van de Islam, Moham-
med - zij vooral stonden hoog in aanzien bij de inheemse bevolking.

Evenals de Chinezen moesten de Arabieren in de negentiende eeuw
in aparte wijken w.onen en dienden zij een reispas te bezitten wanneer
zij zich buiten de plaatsen wilden begeven waar zij zich hadden gevestigd;
ook deze verbodsbepalingen werden in het begin van de twintigste eeuw
ingetrokken.

Vermelding verdient nog dat Arabieren er in vroeger eeuwen in
sommige gebieden in geslaagd waren zich te doen opnemen in vorstelijke
geslachten en dat had in dunbevolkte streken geleid tot het ontstaan van
Arabische vorstendommen. De belangrijkste daarvan lagen op Oost-
Sumatra en op Borneo; zo had Pontianak (West-Borneo) een Arabisch
sultansgeslacht. Ook elders was van een duidelijke Arabische invloed
sprake; Arabieren hadden een deel van de scheepvaart in handen, er waren
onder hen geldschieters die fortuin hadden gemaakt en sommige ver-
mogenden waren eigenaar van grote particuliere landerijen. Met dat al
bestond onder de inheemsen jegens de Arabieren als groep niet die
animositeit die jegens de Chinezen was gegroeid. De Arabieren waren
veel minder talrijk en zij werden in beginsel door vele inheemsen met
eerbied bejegend - de betekenis van Arabië als het stamland van de Islam
werd als het ware dagelijks onderstreept doordat alle gebeden in het
Arabisch werden opgezegd. Over de moderniseringsbeweging die be-
pleitte, het Arabisch door een inheemse taal te vervangen, komen wij
nog te schrijven.

Inheemsen

Het was in 1938 dat het bestuur van Nederlands grootste partij, de
Rooms-Katholieke Staatspartij, voor de eerste maal besloot, een delegatie
naar Nederlands-Indië te sturen teneinde de situatie aldaar te bestuderen
en persoonlijk contact aan te knopen met de in '18 opgerichte Indische
Katholieke Partij. De delegatie, bestaande uit het Tweede Kamerlid
M. J. M. van Poll en de algemeen secretaris der partij mr. F. Teulings,
vertoefde bijna zes weken in Indië en bracht na terugkomst in Nederland
een schriftelijk rapport uit dat in '39 grotendeels werd gedrukt maar in
die gedrukte vorm slechts binnenskamers werd verspreid. De delegatie
was uiteraard enige tijd in Batavia geweest: een stad met bijna een half
miljoen inwoners, voor vier-vijfde inheemsen; zij had zich daar niet

120


