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DeSiderata 
Malang 

men 

van de V. A. I. B . . kring 
nopens de voorgeno-
salaris-herziening. 

I d nderscheid gemaakt tus-
. Er w OI'de doorloo pen 0 d Inla ndscbe 

schen gediplomeerde en ongediplomeer e 
8 estuursambtenaren. 

Toelichtingen. M ' P I,'t,'e Assisten!-
N an!n 0 . 

Vv 
a ast d e betrekkingen van . . evoerd te wor-

P I 'h d,enen 109 edono , W edono en a I 

den die van Gediplomeerd Mantri Politie, Gediplomeerd 

Assistent - Wedono, Gediplomeerd Wedono en Gedi
plomeerd Patih. De toevoeging "gediplomeerd" voor 
den rang is alleszins gegrond, aangezien de titularis 
voor het bezetten dier betrekking zich een daarvoor 

speciaal ingerichte schoolopleiding heeft eig~n gemaak t 
in tegenstelling met zijn ongediplomeerd ambtgenoot, 
die bezitter is van een lager getuigschrift of diploma 
en zich niet voor den bestuursdienst heeft gespeciali
ceerd. In andere takken v a n dienst is een dergelijke 
corps-aanduiding seder t de geboorte van de B. B. L. 
toegepast; me n heeft b . v . 
1. Gediplomeerd Gezaghebber (Schaa l C. 17 kolom 

II ) naast Ongediplomeerd Geza ghebber (Scha al 
C. 17 kolom I) ; 

2. Gediplom eerd A nalyst (Schaa l B. 1-4 kolom 1) 
naast Analyst (Schaal B. 9 kolom III) ; 

3: Gediplomeerd O pzichter (Schaal B. 12 kolom II) 
naast O p zicbter (Schaal B. 5 kolo m II); 

4. Gediplomeerd Techniscb am btenaar Ie klas (Schaal 
B. 12 kolo m IV ) naa s t T echniscb am btenaar 
Ie klas (Schaal B. 5 kolo o: V ) e n 

5 . Geg radueerd Adjunct accountant (Schaa l C . 20 
kolom I) naast Ad junct a ccountant (Schaal C . 15 
kolom 1). 

D e ti te l-onderscheiding is van hela ng voor de be
paling van d en maatstaf. d ie de dienstleiding bij de 
beo ordeeJing van den gepresteerden arbeid b eide corp
sen am btenaren aan legt. Aan den anderen kant w ekt 
de onderscheidi ng bij d en tituia ris de zuch t o p tot 
volle ontplooii'ng van Zij n krach ten len einde de b e ti_ 
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teling waardig te maJcen; een en ander moet den 

dienst niets dan ten gaede kamen. 
Zaoals de practijk thans uitwijst. is de gediplomeerde 

ambtenaar vee1al geneigd tot indolentie en verscnuilt 
hi; zich dan achter den algemeenen titel van zijn be

. trekking. welke voor het grootste deel ;5 bezet door 
niet-opgeleide krachten , die dan ook de waardeering 
van het corps door de buitenwacht bepalen . 

Il. Voor de groep gediplomeerde bestuursambtenaren 
worde een apart salaris-type gecreeerd .. dat steunt op 
het beginsel. dat het bezit van een hooger diploma 
dan voor het bezetten van den rang is vereischt. recht 

geeft op een hoogere bezoldiging. 

Toelichtinflen. 

De tegenwoordige vigeerende salarisregeling voor 
de gediplomeerde bestuursambtenaren is verva! in schaal 
A 24 van de B. B. L. Daar staat als eisch voor aan
stelling nadrukkelijk vermeld; hel bezit van het eind
diploma van een school voor Meer Uitgebreid Lager 
Onderwijs gevolgd door de tweejarige vak-opleiding 
aan een opleiding~school voor Inlandsche Ambtenaren. 
Bi; de toepassing van deze salarisregeling echter is de 
aanstellingseisch al dadelijk tot een aanfluiting gemaakt. 
Want be%itters van een diploma. lager dan de aanstel
linllseisch . hebben via nummer 9 van de kolom; .. Bij
'Zondere regelingen en bepalingen" evengoed toegang 
tot schaa l A 24 en eenmaal daarin opgenomen Ireden ze 
in dezelfde rechten als de Osvia-ambtenaren. Gelijk 
loon v~~r gelij k werk is niet meer dan billijk. doch 
aan den anderen kant eischt ook de billijkheid. dat 
het verschil in het aantal studie.jaren (aar; de H I. S ) 
vereischt voor de op leiding voor het normale en voor 
h et hoogere diploma (n . I. Osvia.diploma) ook gewaar
deerd w ordt in den vorm van hoogere bezoldiging. 
De meerdere kundigheden van den Osvia.kracht leveren 
im mers voordeel op voor den dienst? 

W eliswaar on tvangt de gediplomeerde ambtenaar 
va n a f zijn aa nstell ing to t G .a. i. b. tot zijn promo tie 

to t Assistent-Wedono titulair aan salaris in tOlaal een 
hooger bedrag dan he t to taal inkomen van een b. v . 
H . I. S. Krach t van a f zijn plaatsing a ls Hulpschrijver 
tot zijn benoeOling tot Assistent-W edono. doch dit 
verschil is te compenseeren met de financieele opoffe
ringen. die de vader zich heeft moe te n getroosten ge
durende de 7 jaren . waarin de aans taande G a . i b. 
studeert aan de O svia. vermeerde rd no g met de fic tieve 
bedragen. d ie de Zoon in de o uderlijke kas zou hebben 
doen vloeien. zoo hij dade lijk na he t doorloopen van 
de H. I. S. in betrek king w a re geweest. 

In theorie heeft een gediplomeerde Assistent_ Wedono 

=~======-=-~ 

d h ·· Igens zijn ongediplomeerde collega dit voor, at I) vo 
het henoemingsreglement bij het bereiken van den 
12-jarigen diensttij d in aanmerking kan komen voor 

benoeming tot Wedono. Bij nadere beschouwing 15 

dit voorrecht echter zeer problematiek. aa ngezien door 
. k ch-de bezetting van de Wedono-rangen door longe ra 

ten de vacatures van Wedono redelijkerwijs hoe langer 
hoe schaarscher zijn geworden. Hoe men ook keert 
of wendt. de Osvia-abiturient heeft hoegenaamd geen 
voordee\ van zijn hoogere opleiding; per slot van 

rekening toucheert en de gediplomeerde en de on~e; 
diplomeerde hetzelfde pensioen . indien beiden hun tl) 

hebben uitgediend. 

Het feit. dat de meerdere kundigheden. die de ge' 
d · I db.. leiding Ip omeer am tenaar van wege Zl)n genoten op 

'd' 9 tot bezit. niet worden gewaardeerd. ged! aanlel to . 

onverschilligheid voor alles. wat zijn werkkring nlet 
..J. k . . k cis a f te "Irect raa t en tot nelgmg om zijn wer stee . 

I DietS meten met dat van zijn ongedip\omeerde col ega, 
meer en niets minder. 

erde De Onbillijkheid ten aanzien van gediplome 
d 5 ce Inlandsche bestuuisambtenaren gepleegd. klemt e h 

sterker. waar de B . B. L. bi)' andere diensttakken doC 
ge

in analoge gevallen een andere gedragslijn heeft . ~o 
volgd. Om maar een voorbeeld te noemen zij geWe 1 

. . 0 0 -
op de betrekkmgen van Landraadsvoorzitters en Scb d-
hoofden bij het Inlandsch Lager Onderwijs. Een La ll c 

raadsvoorzitter van de Rechtsschool-opleiding ont"a~~ . 
volgens A 23 kolom V aan salaris f 525 tot f 6 " 
t "I" b leid10

" erWI) %I)n am tgenoot met de academi~che or die 
bezoldigd wordt volgens Schaal C 20 kolom III. [ 

cO 
bed rag en bevat varieerende tllsschen f 800.- ( 
f 1000._ Qe Schoolhoofden bij het Inlandsch Lag\ 

Onderwijs worden verdeeld in drie categorieeO °d ( 
bezitters van het diploma Kweekschool en van da t ~, 
Normaalschool benevens het z .g. Goeroe_bantoe sc~oo i3 
hoofd, dat van geeil. van beide schooldiploma 5 k 

. d hOO 
voorZlen ; eze drie in opleiding verschille nde sC aO 

hoofden hebben respectievelijk een top-sa'laris " 
f 200._ f 135._ e n f 90._ . val 

Hiermede toont de B B L If dat ioge 
0 . . . 2.e aan. "a 

dezelfde betrekking vervuld wordt door bezitterS [Ila 

verschillende SOorten diploma, het hooge re dipl:i(l 
recht geeft 0 h N' t a 1dLl 

peen Oogere bezoldiging. Ie 
het Inlandsch Bestuur. H I I 

e aas . '(lg 
111. De mog I"kh 'd b "order' , e I) el worde geopend , dat e "a 

tot Wedono k I I"k "an an p aats hebben onafhanke I) 
Cature in dien rang. 

Toelie htingen . 

Bedoeld wo rdt: 
. j'Jag t 

. II . I"u r . Inste ing van Wedono-Htu 



berekening zal binnen afzienbaren tijd de betrekking 
van Wedono \'ervuld zijn door jonge krachten , zoodat 
vaCatures van Wedono tot zeldzaamheden zullen gaan 
behooren . Het gevolg hiervan is . dat gediplomeerde 

ambtenaren practisch aangewezen zijn op het maximum 
salaris van Assistent-Wedono. Gezien de omstandig
heid, dat de betrekking van Assistent-Wedono toch 
is, gesalarieerd volgens A sch'lal, terwijl in andere 
diensttakken, waar ook · Inlanders met middelbare 
s<:hoolopleiding werkzaam zijn, de B-schaal de bezol

digings-grondslag vormt, behoeft geen betoog, dat de 
maXimum-salaris van een Assistent - Wedono als de 
tOP-salaris v~~r een gediplomeerd ambtenaar veel te 
laag is. 

IV. De begin-salaris vocr een Assistent-Wedono 
worde gesteld op f 250.-

1 oelichtingen. 

Een Assistent-Wedono als hoofd van een onder
district en vertegenwoordiger vari het gezag behoort 
in Overeenstemming hiermede zijn stand op te houden. 
fiij is genoodzaa:Ct uitgaven te doen, die hij achter
Wege IOU hebben gelaten, indien hij een gewoon 
Werknemer ware . De som van f 250.- is in dit ge
val niet onredelijk hoog als men bedenkt dat de 
laagste geemployeerde van een fabriek of onderneming 
'gelegen in bet ressort van den zelfden Assistent- We
dono minstens f 200.- als begin-salaris beeft. Ver
bOOging van bezoldiging van een (onderdistricts) hoofd 
is een der beste waarborgen,. dat die ambtenaar niet 
Ial misbruik maken van de hem toegekende macht 

door hieruit munt te slaan. 

V. In het I nlandsch Bestuur warde ingesteld 
dienst-examens, bij slagen waarin de deelnemers wor
den beloond door middel van toelagen of andere 

Onderseheidingen. 

Toelichtingen . 

I n andere takken van dienst zijn dergelijke dienst
eXamenl reeds ingesteld. Daardoor wordt de gelegen
heid geopend, dat de ambitieuze werker zlch opwerkt 
tOt cen rang die in beginsel niet voor hem IS weg
gclegd. Voo;al met bet oog op de ongelijkhei~ van 
d b is een dlenst-e Opleiding van bestuurs-am tenaren, 
examen zeer gewenscht; bezitters van lagere diploma's 
dan va or d~n dienst zijn vereischt, kunnen door zelfstu
d' d d b k hunner oplel-'e of anderszins alsnog e raw- ae d 
d ing goed maken. Voor gediplomeerden beteekent e 
i . oortdurende aannS telling van dienst-examens een v 
SPOring om steeds . oP pei}" te blijv en . 

Eerste optreden Op het terrein. 
waar een misdaad 

IS gepleegd. 

door den heer J. H. S mit h, C. v. P . Ie Kl. 

(WelwilJend afgestaan door den schrijver.) 
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De taak van de Politie om misdaden op te sporen 
en te ondcrzoeken wordt voortdurend moeillijker. 

Er worden bij ernstige misdaden als bij moord, ver
krachting, brandstiehting. bomaanslag etc . bijna nimmer 
betrouwbare, levende getuigen gevonden, waarom de 
Politie steeds meer aangewezen. is 0[' de plaats van 
het misdrijf. achtergebleven sporen, als vingerafdruk
ken, blo~d- en voetsporen., haren in de hand van den 
vermoorde. aehtergelaten voorwerpen (gebruikte werk
tuigen, verpakkingsmiddelen, papierresten, kleedingstuk
ken als knoop van een jas). uitwerpselen van den 
dader. sporen van vervoermiddelen, etc . etc . zoomede 

sporen, aanwezig bij den verdaehte, als bloedvlekken. 
(bij zedenmisdrijvenl. vuil onder zijn nagels; stof. waar
onder vergifdeeltjes, in de zakken van zijn jas (bij 
vergiftiging), sporen van de omgeving, waarin bet 
misdrij f is gepleegd (kalk onder de nagels van zijn 

teenen ) *) etc. etc 
Aan deze sporen _ vaak genoemd stille of doode ge

tuigen - wordt tegenwoordig een veel grootere waarde 
gehecht dan vroeger. 

Dr. W. F. Hesseling zegt er van: "Die stille ge
tuigen, de sporen van bet · misdrijf - zijn daarom zoo 
kostbaar, omdat zlj niet liegen, ::ich niet kunnen ver
gissen en niet bloat staan aan suggestie, 

• Deze sporen zijn ten deele dezelfde als reeds voor 
. eeuwen dienden voor het opsporen van misdadigers. 
"maar toen ging men veelal op den sehijn af. daar 
"men toen n ie t. of in veel mindere mate dan thans, 
.in de gelegenbeid wal zich door wetenschappelijke 
"hulpmiddelen. als vergrootglas, fotog ra fie. chemie. 
microscopie, , omtrent de waarde der betreffende sporen 
zekerheid "te venchaffen· 

Daarbij komt nog dat meestal het spoor bewaard 
kan worden en ze lfs den beslissenden rechter ter eigen 
waarneming kan overgelegd w o rden. 

Met een paar voorbeelden zullen wij aantoonen, 
hoe met behu lp van achtergelaten sporen een misdrijf 
kan opgehelderd worden. 

Een aileenwonende Vrouw was vermoord. Niemand 
had den dader zien komen of gaan . Geen enkel spoor 

. , Elij die10ta l 10 .en werkplaals, waar k~lk op den g rood 1111'1, 
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van den verdachte; aileen op een opengebroken geld
kistje en aan de bin~enzijde van de deur der kamer, 
waarin de vrouw was vermoord. werden eenige vin
gerafdrukken gevGnden. M~erdere verdachte lieden 

werden aangehouden. doch de dader werd niet ge

vonden. 
Eenige maanden na de misdaad. ter ..... ijI bij velen 

de moord reeds in h~t vergeetboek ' was geraakt. 
werd bij een poging tot inbraak een vermoedelijke 
verdachte aangehouden. Zijn vingerafdrukken werden, 
zooals ook met andere lied en geschiedde. vergeleken 
met dioe. gevonden op de plaats. waar de moord was 
gepleegd en . . ..... gelijkheid kon worden aange-
toond. De dader. die aanvankelijk ontkende, legde bij 
het verne men van deze ontdekking een volledige be
kentenis af. Hij werd ter dood veroordeeld. 

°Hier waren het de fotografische vergrootingen van 
de gevonden vingerafdrukken. die den dader naar de 
galg brachten 

Dr. W. F. Hesseling deelt het volgende geval uit 
zijn practijk mede: 

.Bij een te R. (Holland) gepleegden moord (sexueel 
.misdrijf) bleek een der verdachten onder d~ voorhuid. 
.. onderzijde eikel. dus op een zeer verborgen plekje, 
~een donkerkleurig pcopje te hebben, dat bij onderzoek 
• een stukje verdord eikenblad bleek te zijn: terwijl het 
nmisdrijf in een eikenboschje was gepleegd; deze be
.. vinding heeft zoo'n indruk op den verdachte gemaakt. 
.dat hij daardoor er toe gebracht is een bekentenis 
.. af te leggen; hij heeft Ievenslang gekregen." 

Nog een ander geval zij hier vermeld. waaruit ma
ge blijken de groote voordeelen van het vinden van 
sporen bi; den verdachte. 

Ben dame te B was vergiftigd middels warangan. 
Van deze vergiftiging werd haar kebon verdacht. Hij 
ontkende. Zijn kleeren werden in beslag genomen en 
voor onderzoek opgezonden naar het scheiku ndig 
laboratorium te W. A ldaar werden tusschen de naden 
in een der zakken van zijn jas. met het bloote oog 
niet zichtbare. deeltjes verg if aangetoond. (Het opsporen 
en aantoonen van het verg if geschiedde middels micros
copie en chemie) . Nadat de vondst aan den kebon was 
medegedeeld. legde hi; een bekentenis af.: Hij weed door 
den Landraad te B. veroordeeld tot 9 jaar gevange
nisstraf. 

Wij zouden deze gevallen. waarin slechts door een 
achtergelaten spoor (stille getuige) een ernstig misdri;f 
werd opgehelderd, nog met ta lrijke kunnen vermeer_ 
deren. •. 

De le z!:'r zal uit het vorenstaande voldoende kun
nen begrijpen. dat het van het allergrootste belang is 

zorg te dragen . dat deze belangrijke sporen niet ver
loren gaan en speciaaI. dat ze onveranderd in hand~n 
komen van dengene, die ze nader moet onderzoel<n 
(aieestal een deskundige. scheikundige, gerechtelijk fo

tograaf, dactyloscopie) . 
Herhaaldelijk is het echter reeds voorgekomea, dOlt 

door de onkunde van de opsporingsambtenaren · be
langrijke sporen voor altiijd worden vernitiegd . 

Met enkele voorbeelden zullen we oak aantOonen 
. hI' be-hoe door onkundig optreden niet aileen prac Ig I 

wijsmateriaal verloren kan gaan. of. wat nag al vee 
erger is. in een voor het onderzoe k valsch be'invloe-

dende wijze kan veranderd worden. 
Door het aanvatten van voorwerpen met glad

de 

oppervlakte worden niet aileen vingerafdruk keD bijge-
o I baac bracht, doch die van den dader meestal on ees . 

b oel-
gemaakt. tengevolge waarvan het onderzoek ell! . 

.. . 15-
hlkt en zelfs het tot klaarheid brengen van het ttl 

drijf onmogelijk kan worden gemaakt. 
Ben voorbeeld da'arvan levert een kort geled

ell 

10 een onzer groote I.ndische steden voorgekOmell 
d e

moordzaak (aanvankelijk werd aan een zelfmoot ~'f 
dacht) waarbij de het eerst 01' de plaats des misdrl!.; 
aankomende Politieambtenaar , de naast het h) I 
I I III e: 
iggende revolver ontlaadde en daardoor vrijwe 
sporen uitwischte . 

H bte 
et scbijnt uiterst moeilijk voor een politiebea lJl 

f . lJles • 
o wle dan oak, te zijn , van wapenen als een 

.. I"veil een bl)1. een revolver met zijn vingers af te b I) 
flUc 

en ziah eerst rekenschap te geven. van welk groat .' 
. k d' k :t1)D' des un !g onderzoek van een derge lijk wapen OlD 

Dr. Hulst. de bekende gerechtelijke geneeskundige. 

geeft het volgende voorbeeld daarvan : ( I ) d-
Bi; een vechtparti;. waarbi)' ten slotte iem3nd do

o 
kl<eo, 

gestoken werd . waren meerdere personen betro d 
De messen werden daarna aan dokter Hulst ter ha; 
ges teld en de a mbtenaar. die de messen overhandig e~ 
demonst reerde nog even.- het leromet tusshen duiJJl ~e 
vinger strijkende _ dat gee n schaarden ( 2 ) in de sehe 

~ aanweZig waren . 
0 0 -

Hi; vergat ec hter. dat door een oogenschijlllijk 0 

schuldige beweg ing ee n pluisje van de klee ren . ":0 
den verslagene afkornst ig , kan worden verwijderd lI O 
dat hie rmede bewijsmogelijkheden , da t de eigenaar ~0(1 
dl t mes den doodelijken steek had toegebracht. 
worden verniet igd 

. ' he t 

k 
De man'ipulatie was geschied. v66r Dr. Buist 

on verhinderen. 

(') D r. Hulst· E- d k: t r 
( S1 . " ~U en an er over het ondU%oe e 

lVI J Schaarde = een kerl 01 b d r 
en apreek! Goft reuk van eell 01 an e 

van .chaardensporen. 



D~ genoemde deskundige vertelt verder. dat het 
hem persoonlijk nog niet is overkomen. dat een der
gelijk wapen (revol ver. mes, enz.) ter onderzoek in zijn 
bezit kwam, volkomen doelmatig behandeld en door 

ni~mand met de vingers aangeraakt. 
Nog een voorbeeld. E e nigen tijd geleden werd in 

een moordzaak bij den verdachte een golok gevonden. 
bevlekt met bloed . Het mes werd voorloopig in bewa
ring gegeven aan een Inlandsch R~chercheur. Dez~ 
liet het aan verschillende personen zien, die den golok 

in de hand namen en dien bekekeo. 
Indien nu later door een deskundige versch bloed 

op den golok werd aangetoond . dan zal een Diet al te 
dome verdachte (en zijn verde'diger zeer zeker) er op 
kunnen wijzeo. dat de bloedvlekken er even goed 
door de personen. die den golok hebben aang~raakt, 
kunnen zijn aangebracht. 

Ta. de verdachte zal misschien beweren , dat zulks 

opzettelijk is geschied. • 
En aangezien zulke practijke'l dikwijls voorkoruen. 

heeft zulk een verdediging teveel aan kracht gewonnen 
am door den rechter verworpen te worden. wanneer 
die stille getuigen niet behoor lijk zijn behandeld. 

Om bovenstaande redenen is het wenschelijk. dat in 
elke politiewacht een bord wordt opgehangen. waarop 

llIet dUidelijke letters: 
"Betreedt niet noodeloos de plaats des misdrg/s. 

bli.Jlt overal met vingers at·" 
Nag eens nadrukkelijk de aandacht te vestigen op het 

groote belang van de materieele sporen. de z. g. doode 
?etuig~n. op de noodzakelijkheid ze zoovee) mogelij~ 
In denzelfden toestand te laten is het doel ~an dlt 
artikel. 

In .. I b k . dt de Iodische politieambteoaar 
ml)n eer .oe VID d 

DauVVkeurig uiteengezet• hoe gehand~!d. moet wor ~n 
0p de plaats, waar een erostig misdrI)f IS gepleegd. 

De meest directe oorzaken. 
D k d geringe animo voor den 

I e beweging in:ta e e . I stof heeft doen 
nlandschen bestuursdienst. die zoodvee geloopen . De 

Op doo spoor . 

b 
VVaaien. is tenslCltte op een M . van Antwoord 

et kk ' t d~ emorte 
. re elijke passage UI I 'dt. Dat voor deel-
In d V Ik d toch UI . " b en vor iglen 0 sraa d h bestuursam-
De . 'd ' tot Inlan sc e 

OlJng aan de oplel 109 b taan blijkt ni et 
te !ling zoU es , 

naren mindere be langste a n de Osvia s, 
1.1' f t deerden a 

It het totaa l aantal ages u b a r w orden aan-
di . I d am ten a 

e )aar lij'ks als gedlp omeer I de behoefte . te 
\V I bl k da t to taa 
e%~n; in tegendee ee 
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overtreffen. zoodat een enkele lJIaal aanwlJzlDg boven 
de behoefte heeft plaats gehad" . Hiermede is h~t fe it 
officieel beslecht. 

Wie door deze argumentatie overtuigd zijn gewor
den. niet wij . belanghebbendeo. In de eerste 'pl aa ts 
toch hangt het er van af hoe groot de behoefte is aan 
gediplomeerde bestuursambtenaren io vergelijking met 
die gedurende eeo aantal afgeloopen tijdvakken e n 
voorts dringt zich de vraag op. hoe het staat met de 
animo in absoluten zin . Deze twee vragen aileen v in
d~n tevergeefs beantwoording in de aangehaalde 
uitspraak. . ...• 

Bij de behandeling van het v raagstuk der geringe 
animo voor den lnlandschen bestuursd ienst heeft men 
zich veelal met waren hartstocht gezet aan he t o prake- . 
len van grieven en misstanden. waarover nu eenmaa l 
het Inlandsch bestuur het monopolie schijnt te hebben. 
Dergelijke beschouwingen hebbeo onder de gegev~n 

omstandigh~den haar nut. zeker. maar ze leveren in di t 
geval niet het antwoord op de vraag. Want iongelui. 
die de lagere school achter den rug hebben en o p het 
punt staan zich een studie~richting te kiezen zijn niet 
bekend met het sombere beeld dat door de grieveo
verslagen van het Inlandsch bes! uur wordt opgehangen. 
Het is natuurlijk niet onmogelijk. dat dezelfde jongelui 
wei eens hebben hooren vertellen van het z . g. B. B.
spook. doch huo voorstelling van zaken zal weI niet 
dermate zijn. dat daardoor hun de lust om Prijaji te 
worden vergaat . Daa r vandaan spreken jonge a mbte
naren vaak van hun teleurstellingen . ontgoochelingen 
en desillusies. waarmede te kennen wordt gegeven. 
dat ze indertijd bij het betreden van de O svia het 
B. B.-baantje gansch anders hebb~n voorg esteld dan 
het in werkelijkheid is . 

. Ook aan beschouwingen over de geringe salarieer ing 
van den Inlandsch bestuursa mbtenaar. waarmed~ som
migen de mindere lust mee nen te moeten verklaren. 
dient als zoodanig niet al te groote waarde te w orden 
toegekend, aangezien de nieuwe H. I. S .-abiturie nt :t ich 
onmog~lijk een zuiver beeld kcm vormen van de finan
cieeele consequenties van de bestuurs- Ioopbaa n. Hij 
weet p recies. dat een Aib als beginsalar is £ 100.
o ntva ngt. een bedrag . dat in zijn ki nderoogen een 
vermogen is, maar da t een ged iplomeerd ambtenaar 
oa zijn benoe ming tot Assistent-Wedana dezelfde sa
larisrege ling op zich ziet toegepast a ls d ie voor zijn 
coll ega va n elke wi llekeurige opleid ing eo overigens 
geenerlei ~oordeel heeft va n zijn speciale vorm ing en 
meerdere schoolopleiding zoover reikt des jongelings 
orienta tie niet. 

Neen , men zo~kt het waarlijk te ver en ziet door de 
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boomen he t bosch nie>: . In dezen tijd. waar door de 

opens telling v a n verscheidene inrichtingen van voort
gezet onderwijs voor aile landaarden en door de 105-

la ting. van het ras-criterium de Inlander nagenoeg aile 
betrekkingen kan verwerven. die zijn hart begeert. 
zal een jongmensch zich niet licht de Osvia voor zijn 
verdere studie kiezen en wei om de eenvoudige reden. 
dat ook zonder Osvia-opleiding men in het Inlandsch 
bestuur zijn aanstelling tot gediplomeerd ambt~naar 

kan erlangen. Wij doelen hier op de opname van 

abiturienten van de H . B. S. en A. M . S. in het corps 

Aib·s. welk experiment eerstdaags. tenzij daar tijdig 

een stokje voor wordt gestoken. ongetwijfeld tot alge

meenen regel zal worden verheven. Afgeleverden van 
genoemde middelbare scholen treden dan in dezelfde 
arbeids-voorwaarden als de Osvia-krachten, ja men 
fluistert zelfs·. dat zoo'n H.B S.- of A. M , S - Aib , opde 
ranglijst een hooger nummer inneemt dan zijn collega 

van de opleidingsschool. De inschuiving van buiten
staanders in de g roep gediplomeerden heeft ten gevolge. 
dat de beteekenis van de Osvia als vakschool tot een 

aallfluiting wordt gemaakt en de toch al niet te groote 
populariteit van de school den nek wordt omgedraaid. 

Daar komt nog bij . dat de opleiding van die mid
del bare scholen grootere voordeelen biedt boven de 
studie aan een vakschool als de Osvia. Afgezien van 

de omstandigheid. dat d ie middelbare scholen een on

derbouw vormen voor elke richting van academische 
studie. wordt een H. B. S.- of A, M. S.-diploma op de 

arbeidsmarkt meer gewaardeerd dan een Osvia-diplo
ma, waarvan ·het bestaan bij den werkgever nauwelijks 
bekend is . Verstandige ouderl sturen dus overeenk om
stig den wen sch van hun zoon dezen naar de H B. S. 
of A M. S, met de wetenschap. dat ze hiermede aan 
hun kind de sleutel medegeven, die de deuren opent 
tot aile behoorlijk gesalarieerde betrekkingen. En last 

not least , , ' het Inlandsche Bestuur is toch er altijd 

nog om hem in geval van nood onderdak te ver leenen! 

Wij. oud-Osvianen zijn over het algemeen berus

tende menschen; maar wanneer wii onze genoten op
leiding gaan vergelijken met die van lieden van and ere 
m iddel bare scholen, dan kunnen gedachten in ons 
opkomen. die ons ontevreden maken. jUist de verge lij
king bepaalt de waardeering. niet h " t wezen van een 
zaak. Wat hebben wij eigenlijk geleerd? Be n feit is 
het, dat de abiturient van de H. I. S, - om maar te 

zwijgen van de 2 klasse-school - het bestuurswerk naar 
behooren kan verrichten; elders doet de meeni.o:J.g opgeld, 

dat de beste bestuursambtenaren gevormd worden 

door de school van de practijk; bij benoeming tot re

gents-ambt, waaraan de hoogste leiding van het In-

landsch bestuur is toevertrouwd en waarvoor dus in

tellectueele capaciteiten moeten zijn vereischt. wordt in 

laatste instantie gelet op de afkomst van d en can

didaat, niet op de schoolopleiding. dje hij g e noten 
heeft , Wij vragen ~ns af: waar dient de Osvia-oplei

ding dan wei voor? Een Opzichter ibouwt huizeD 
voor een aannemings-bureau, een Landbouw-consulent 
richt een eigen bibit-onderneming op. of gaat over 

naar de cultures, een Rechtskundige opent een rechtsbu-

reau Maar wij, afgeleverden van de Osvia , waa r 

moet het heen zoo het noodlot ons mocht treffen ill 
- t 

den vorm van ontslag uit den dienst'? Niemand wee 

het; sl,echts de 'Djaksa's hebben tenminste het voor-
uitzicht op het beroep 'van ongediplomeerd practizijn 
alias pokrol bamboe. Het is juist die gedachte aan Be~ 
gem is aan vakkennis met daaruit voortvloeiende broo
deloosheid van vrouw en kinderen, die maakt dat de 

gediplomeerd ambtenaar zich veel laat we!geva 1.iell . 

wat ieder anderen .werknemer van zijn standing t;,: 
verzet zou moeten uitlokken. Menig maal wordt I) 

geplaatst voor dit alternatief en even vaak wo
rde 

hij zich er van bewust. dat hij gevange n zit in ee
n 

I ' crt. 
nauws Ultend keurslijl. dat het ademhalen belem m 'e 
Het pleit intusschen voor het doorzicht en de energ

l 

-ft" van onze collega·s. die door deelneming aan sehrl 
lijke curSU6sen de drawback van hun opleiding trachteo. 

te verhelpen en zich op die Manier .. weerb a3r 

te maken. 
(I' 

Het is ons, belanghebbenden. trouwens ten eene iO 
male onbegrijpelijk, wat inschuiving van outsiders 
h A zieo 

et ib-corps he eft kunnen motiveere n. aange 't-
zooals blijkt uit de boven geciteerde olficieele u

l 

are(l 
spraak van een tekort aan gediplomeerde a mbten 5 

. k ' d tba(l 
~let an wor en gesproken, Zooals de situatie 24 
IS, wordt door den Osvia-ambtenaar in de arena p... e
van de B, B.L een verwoeden concurrentie-strijd ge5t~e, 
den, aan den eenen kant tegen de steeds voortdringen 

(I 

ongediplomeerde. Hollandsch sp rekende krachten ~e 
aan den anderen kant tegen de modern bew8~~:5_ 
invallers tegen w' h " " " "d 'g e Ult , I e I) met ZI)n Vl'1) eenZI) I 
t ing h e t hard Ie verantwoorden h ee ft. i(l-

N ogmaals. wij protestee ren tegen el ke verdereh 'e' _ 
5ch " I b " 1 I U1Vtng a s Oven uiteengezet. niet aileen WI) "e'-
door theoretisch onze promotie-kansen worden de 
klein~1. maar ook en bovenal. aangezien daarlJlede de 

~pecia l e bestuursopleiding w ordt genegeerd e;ord t 

Impopulariteit van de Os via in de hand 
gewerkt. 

Malang . September '29. 



B. B. Lexicon. 

A. I. B. 

De goede schrijfwijze is A punt I punt B punt; 
aldus A. 1. B .. want het is een afkorting van "Ambt~
naartje In Bolster" (oftewel "Ambtenaar in d~n dop"), 
aangezien zoo'n Aib nog h~el wat moet groeien ~n 
meemak~n, a'lvorens een heuseh Ambtenaar te word~n . 

De 'reehtgeaarde Aib zegt eehter, dat het een ver~ 
korting is van ·; . Ach, Ik (ben) Bingoeng" . Deze 
bingoengheid komt doordat hij op school heel wat 
noodige ~n onnoodige dingen heeft geleerd, en ge
droomd h~eft over goed besturen, goed regeeren, het 
volk tot talk en voorliehter dienen enz .. doch in de 
practijk over allerhande rariteiten pleegt te struikelen, 
zoodat hij raar op zijn neus kijkt. Op dat punt splitst 
zith de gilde der Aibs dan in 3 (zegge drie) overzich

telijke groepen; 
I e de groep, die de rarigheden doodgewoon i~ gaan 

vinden , en die daaraan zeer braaf meedoet. Dit is dan 

de groep, die feitelijk niet bingoeng i~ . 
2e de groep, die de rariteiten raar vindt , maar niet 

durft te zeggen, dat het raar is. 
3e de "golongan', die zegt, dat raar ook raar is en 

blijft. . 
Uit deze 2e en 3e groepen komen in den regel 

gegadigden voort voor de particuliere diensten en 
andere takken van den Gouvernements dienst, waar 

rninder of geen rarigheden gebeuren . 

Met deze rare dingen worden hier vooral bedoeld 
de v h" I welke de Regeering al sedert een ersc 1) nse en, . . ' 
kWart eeuw haast tevergeefs bezig IS mlddels de z. g. 
horrnat-circulaires af te schaffen Gelukkig gebeuren 

zulke verschijnselen .niet overa!' zoodat de Aibs. v~n 
de plaatsen, Vlaar ze wei gebeuren, felicitatiebrlefJ.es 
sturen aan de coil ega's op de plaatsen. waar ze met 
gebeuren. En omgekeerd condoleantie's van de laatsten 

aan de eerstgenoemden, d 
Ben Aib is een nieuw baksel uit den oven. van en 

Osvia_bakk~r, die vroeger uitsluite~d ,Gal~-koeken 
bakt T 'k achter commlSSle s bl, elkaar, e. oen wamen ~ 

die karren vol adviezen indienden, (na ellenlangke con~ 
f d k edaan ge regen, 
erentie's) en ze hebben an 00 9 W 'b 

d ' . orden ant gal 
a t de rare G afgeschaft IS gew . 

beteekent t0ch raar of ,onverklaarbaar". . I d 

A 
. ,," d ' de Noordkust an en 

ib, vroeger Gaib, wor t In d d'daat " . 
v J ddt het woor can I 

an ava oak aang~ ui me T' k'd' t) Zoo'n 
(In den volksmond .. Kediendet " of . )e I e. _ 

. h waarnaar zeer gre 
candidaat was vroeger een vIse . . h 
tig door ouders met volwassen dochters werd ge en-

7 

geld . N u al lang niet meer! Zijn . koers' is zeer sterk 

gedaald . Ouders en dochters zijii wijter geworden, en 
werpen hunne hengels en netten liever uit naar andere 
beter geschubde visschen. waar de markt nu vol vail is. 

Wanneer we de letter V voor het woord plaatsen , 
krijgen we V. A. I. B. en dit is een verzameling van 
de pessimisten onder de Aibs, die toch nog zoo opti
mistisch zijn, dat ze hop en. dat hun Iijfblad "Onze 
BedeW in de hooge kringen gelezen wordt. en dat men 
gehoor zal geven aan hun beden van allerlei aard. 

Ambtenaar. 

* ... 
* 

Volgens de letter; "Drager viln een ambt of een 
·waardigheid. " 

In hoeverre of de waardigheid des persoons in over
eenstemming ;s met de gedragen waardigheid. en 
omgekeerd; in welke mate de drager n aar waarde 
wordt geschat. is DOg een open vraag, waard om den 
heelen voorraad van de papierfabriek Padalarang met 
de beantwoording vol te schrijven. 

Een feit is het echter. dat een zeker deel van Ja
va's zachtzinnige bevolking, in zijn voorliefde tot 
abnormale woordverbuigingen en golvingen. het woord 
ambtenaar pleegt te vervormen tot , anteman ", hetwelk 

beteekent; .. De plaats, waar de meeste slagen vallen" 
oftewel .. Het object voer de neerkomende slagen ·. 

Alweer. in hoeverre of die taalkunstige bevolking 
daarin gelijk of niet gei ijk heeft. is onmogelijk te 
zeggen. Zeker is het evenwel, dat de pessimisten onder 

.de ambtenaren zelve die benaming , in hun hart, zeer 
weI kunnen beamen. 

Animo. 
* * * 

Een woord. dat sedert het bewind van Z . E. den 
tegenwoordigen Landvoogd zeer dikwijls in de confe
rentie's is uitgesproken en in menig Iijvig rapport is 
neergeschreven. steeds in nauw verband gebracht met 
het woord Osvia. 

Een Osvia is een fuik zooals aile andere vischfuiken 
ingericht, waar je gemakkelijk in gaat en onmogelijk 
er uit zwemt. De visch die door de Osvia~fuik heen 
is gezwommen. heeft geen anderen weg of uitweg meer 
dan dien. welke leidt naar een \geweldig grootere fUik , 
de B. B.-fuik , waar haast geen uitkomen mogelijk is. 
en waar de visch heel voorziehtig door. tusschen. over. 
boven en onder de vele soorten hindernissen moet 
laveeren, ' om behouden te kunnen belanden in een 
hokje achter in de fUik met he t opschrift • Pensioen" . 
Een andere afdeeling met gouden tralic! en het ui t_ 
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hangbord "Regent" ~s slechts bestemd voor visschen 
met van nature gouden 5chubben of voor visschen met 
abnormale sprong-zwem-en laveer-capaciteiten. 

De animo is nu de lust. waarmee de visch in de 
klei ne Osvia-fuik of in de richting van deze. heen 
zwemt. De .. Groote Visschers" hebben nu groote con
ferenties gehouden. en daarna besloten de fuikjes een 
beetje op te schilderen met wat verf en brons. ver
volgens hebben ze de apparaten weer netjes in den 
stroom gezet en zien van de hooge oevers to~. of de 
animo nu grooter geworden is of niet . Allemaal tellen 
ze met hun vingers. hoeveel exemplaren wei in het 
ne t zijn verzeild geraakt. Oit heet .. statistiek". aan de 
hand waarvan de visschers eenparig zeggen: .. Kijk, 

o de toestand is voorloopig nog niet al te zorgwekkend. 
want wij hebben nog een surplus van de vorige vang
sten. Wanneer later zal blijken, dat de animo heelemaal 
weg is. dan hebben we nog den tijd. om de noodige 
maatregelen te treffen." 

De Poedjangga. die dit lexicon samenstelt. prevelt 
echter: 

"Lieve Groote Visschers, haast U met die maatre
gelen"! Doet het nu! In mijn . Retna·Doemilah" en in 
mijn kitab .. l1adoeni" staat reeds vast. dat de animo 0 

heelemaal zal verdwijnen. Leest de visschenliteratuur 
"Onze Bode" en Gij xult alles weten! 

Ook Uw goroote fuik behoeft dringend reparaties! 
Daar zwemmen visschen met geschaafde schubben. 
gescheurde vinnen en verflenste kieuwen. Het voer
strooi-apparaat. waarmede Gij de Groote FUikbewoners 
voert en hetwelk Ge het B. B. L -voertoestel noemt, 
moet Ge verbeteren. En vergeet vooral, niet de hin
dernissen weg te ruimen. 

Amen. 
* * * 

In de:te gezegende landen heet het: "Amien". een 
uitroep. die in den regel slechts en altijd gemeend is 
op het moment. dat de "Iebe" (modin Red.) met de 
do'a eindelijk klaar is gekomen. en dat men dan . aan 
de slametan kan beginnen. 

De B. B. wereld kent dit stopwoord nillt. maar wei 
h et beroemde "Hinggih" of "Noen H inggih" . echter 
~eel . iets anders dan het doodgewone inggih of noen
IDgglh (met kleine letters I) in de conversatie van 
eveneens doodgewone meDschen. want: 

de groote letters van het amen" in B B t " • 0- rant 
w illen di t ilanduiden. dat men het woord meOt t s em-
verheffing dient uit te spreken. aldus Noen- " H' " . . IOg_ 
gih ! ! • ; 

volu me en coloriet moeten den indruk wekk en van 

Ie eerbied (gemeend of niet gemeend). 2e overtuiging 
(idem). en 3e gehoorzaamheid (idem); 

er bestaan zoowel een voorspel als een fina le. Het 
voorspel is een onberispelijke sila houding. waarbij de 
wiron als een kWispelende staart naar achteren wordt 
weggeslagen. aldus een prachtig symbool van den troUW 

van bet eenige kWispelgrage IchepseJ Gods. De finale 
is een rechtgeaarde sembah. d w .z . een gewone sernbah 
met een heftig gesnuif in den neus. (Ongeveer 137 >< 
heftiger als wanneer men in pasar Ojohar (Semarang 
Red.) op den geur of dt> rijpheid van salaks of kweni's 
keurt door er aan te rUiken.) 

Wanneer de lezer beseft. dat bovengenoemd voor' 
spel+drama+finale in de B. B.-were1d zeer onmisbaar 

is. dan zegt de Poedjangga .amen ! .. met een .. bll1l11
dl o

, 
er achter . 

Poediangga
O 

Tiadla PradjlJ. 

erschillende categorieen van Inland" 
sche Bestuursambtenaren. 

Rechtspositie. enz. 
D 'eO' ege~e~ . o~der .. ons. die de B . B.-toetanden ZI de 

zooals die ID telte ZIJn, zullen wellicht tot de ontstelleO 
. te' 

ontdekklng komen. dat er in ons corps. VIER ca t 
. .. I llIe 

goneen van nlandsche Bestuursambtenaren zijn. 
verschillende opvattingen omtrent de wijze. waarOP 

zij promotie "moeten" maken. 'j' 
Deze groepeeringen in vier eategorieen. door schc~e 0 

ver dezes gemaakt, houden geen verband lI1et de 
verscbillende schalen van de B B L noch lI1e t 

. . .. oe 
verschillende diploma's, die zii zich tijdens hun . 
schooljare n hebben verworven d h •...• . • oc .... 0(11 

met de verschtllende principe's. die zij huldigell . te 
de hoogste rangen in den Inlandschen B. B.- dieost 

kunnen bereiken . 

hi
Laat ik nu beginnen. met in het kort. de verse Ill' 

lende cat 0" I b e llace 
egorJeen van nlandsche Bestuursall1 t 

te karakteriseeren: 

Ie . Categorie . 
te ll 

Ee zijn Inlandsche Bestuursambtenare n. die in we of 
niets p res teere d h " k a lebt) n. an et hoogstnood zake!IJ e. de!!' 
hunne krachten alleen wijden aan die werkzaall1he 
welke de aandacht van hun chef kunnen trekkeO' te 

Doeh " 0 dell 
. Zl) ve rstaan de kunst om met a ile win l.ejO· 

draa len. Spott d ' r,' kv en met elk gevoel van persoon I te 
en op deze .. h hte!) 

wlp:e Un gemis van acti viteit. trae 



Compenseeren middels .. oogendienarij" ten opzichte 
van hun ondergeschikten. 

Deze ambtenaren maken geregeld promotie's, spoe
dig of wat .Ianger, al naar gelang van de vacatures 
in de hoogere r<ingen van den lnlandschen B.B.- dienst. 

2e. Cat.egorie . 

Ieder onzer kent Inlandsche Bestuursambtenaren, die 
e en hooge opvatting hebben van de zware taak, welke 
Op hun schouder rust, ijverig en doortastend in hun 
optreden, gr'oote activiteit vertoonen daar, waar het 
belang van de onder hun hoede toevertrouwde dessa
bevolking Iulks eischt, en strikt neutraal blijven. 
wanneer dit belang in conflict komt met andere be
langen, die zij ook moe ten bebartigen . 

Doch ze verstaan niet de kunst om "plooibaar" en 
"kneedbaar" te zijn, eigenschappen die inbaerant schijnen 
te zijn aan het I nJ. B. B.- ambt: zij hebben een hoog
o,ntwikkeld gevoel van eigen waBrde en willen zich 
derhalve niet leenen voor handelingen die naar " oogen-

. dienarij" en "slaafschheid" zweemen, steeds den moree
len moed bezittend, am de waarheid en niets dan de 

waarheid te zeggen . 
Deze ambtenaren krijgen op .. tijd" hunne promotie's, 

wanneer zij het geluk hebben onder een chef te dienen 
met breede opvattingen, doch .. sukkden" met hunne 
prOmo tie _ z';o ze niet worden gedegradeerd - wanneer 
zij dit geluk niet mogen smaken . 

3e. Cateporie . 

A mbtenaren met deze\fden ijver en plichtsbetrachting 
a ls de 2e. categorie, doch behept met neigingen, eigen 

.aan de Ie. categorie . 
Deze ambtenaren bereiken met gemak de hoogste 

SPort der ambtelijke" ladder. 
Hiermed'~ wil ik niet zeggen,. dat aile thans dienende 

hooggeplaatste Inlandsche Bestuursambtenaren , onder 
·te brengen zijn in ' deze categor ie : natuurlijk zijn er 
vele en gunstige uitzonderingen. Voor deze "U1tzon
-der ingen" koesteren <,vij eerbied en bewondermg. en 
Wij zijn er trotsch op. dat het aa ntal van deze In-
I . h et den dag verandsche Bestuursarnbtenaren, ZIC m 
tneerdert dank zij de nieuwere idee en, die zich in de 
geledere~ van de Inlandsche a mbtena ren hebben baan • 

,gebroken. 

-le. C ate,gorie. 
T ot deze categorie behooren de lnlandsche Bestuurs

.atnbtena ren . die krachtens h unne afko mst en geboohrte. 
. d n de n Inla ndsc en Zlch ra ngschikken in e groep va . ' 

d'f n die met .. adel ·' d ragers der Ja vaansche tra I Ie, e . : 
ze lden' met leede oogen aanzien - de vele en gunst lge 

9 
, . 

uitzonderingen niet te na gesproken - dat de jongeren . 
door den drang der omstand igheden , met de st rikt 
Javaansche adatgebruiken breken. om deze meer i~ 

overeenstemming te brengen met de eischen en den 
ge~st des tijds. 

Deze ambtenaren nemen in ons corps een afzonder
lijke . positie in, en hun aantal is zoo miniem. dat ik 
mij onthoud van oordeel om trent hun promotiekansen. 
Genoeg zij het, dat het spreekwoord nhet hemd lS 
nader dan de rok " op hen van toepassing'is (gelukkig 
zeer spaarzaam). en dat het bloed weleens kr uipt daar. 
waar het niet gaan kan, al behoeft het niet te worden 
gezegd. dat er genaeg Inlandsche Bestuursambtlmarim 
van adel zijn. die behalve op hun hooge afkomst ook 
kunnen bogen op hun superieure "bestuurstalenten". 

Het is voorwaar bedroevend. da t ons corps. nog 
niet uit .. mannen" bestaat, die ongeacht afkomst en 
geboorte zich onvoorwaardelijk scharen aan de zijde 
van hen. die tot de 2e categorie behooren ; en nog 
pijnlijker. dat schrijver dezes nog deze groepeeringen 
van Inlandsche Bestuursambtenaren . kan « maken. 

Doch deze indeeling in categori~en herust op de 
bittere waarheid. en wil men de B. B.-toestanden ver
beteren. dan moet men de w aarheid onder de oogen 
durven zien. en de wonde plekken in .ons corps 
durven aanwijzen. 

Dat de ambtenaren van d e Ie. categorie, nog een 
middel van bestaan kunnen vinden in den B. B.-dienst, 
pleit niet voor de hoogheid en zuiverheid van ons 

. corps; terwijl het feit, dat de ambtena ren d ie de 
principe's der 2e. ca tegorie huldigen, dikw ijls in hun 
promo tie gedupeerd w orden. zeker wijst op een 
toestand . die in het corps van dragers van het. gezag 
NIET moet he~rschen . 

Voorwaar. IN DIVIDUALITEIT. im mer een schoone 
deugd, is iets da t men in de groote schare van de 
Inla ndsche Bestuursam btenaren niet moet zoeken . 
Doch deze weinig'e indiv idualiteit v indt haa r oorzaa k 
in de o mstandigheid. dat zij van wege bun o nzekere 
posi tie en ' ter wille van hun b rood, zich d ikwijls moeten 
voegen. naa r de gril·len va n hun chefs, die niet ze lden 
tot de bovengenoemde Ie. en 3e. categorie van amb
tenaren behoo ren. 

.Geschiktheid" en .ongeschiktheid" zijn begrippen • 
die in den B. B.-dienst niet kunnen worden omschre
yen. wij l de B. B.- ambtenaar. behalve de wettelijk 
voorgeschreven werkzaamheden. ook nog eene 

• 
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ONGESCHREVEN - T AAK kent. oneindig moeilijker • 
en veel_omvattender dan de eerste. 

Bij de beoordeelingen. omtrent .geschiktheid" en 
.. ongeschiktheid". kunnen persoonlijke overwegingen 
dan ook niet zelden een groote rol spelen , en wee. de 
Inlandsche ambtenaren die ' in den dienst of in het 
particuliere leven :ich handelingen veroorloven. die 
hoewel voldoen aan de eischen van rede~ijkheid en 
betamelijkheid, in strijd zijn met de bekrompen in
zichten en verouderde ideeen van hun chef.! 

Zij zullen de dupe worden van hun handelingen. 
die wellicht geinterpreteerd worden als "modern" en 
derhalve "on'betamelijk". 

Deze onhoudbare toestand zal immer blijven. zooals 
die is. zoolang onze rechtspositie niet AFDOEN DE 
is GEREGELD, en zoolang onze rechten en ver
plichtingen niet scher per zijn afgebakend. 

Als er een zaak is. die: nadrukkelijk de aandacht 
van onzen Bond vraagt, dan is het de regeling van 
ooze rechtspositie annex de ins telling van een raad 
van beroe;;. aan wiens oordeel eventueele ,conflicten 
tusschen de lagere en hoogere Inlandsche Bestuurs
ambtenaren moeten worden onderworpen. Doch d,e 
regelingen onzer rechtspositie, moeten in de eerste 
plaats voldoen aan de eischen van dUidelijkheid, opdat 
zij niet op verschillende manieren kunnen worden 
ui tgelegd. tevens geen ruimte openlatend v~or "uitzon
deringen". Ongeacht hoog- of laaggeplaatst ambtenaar, 
dient in zijn rechten en verplichtingen op een en dezelf
de wijze te worden behandeld, 'en waar noodiy aan de
zelfde administratieve straffen te worden onderworpen. 

Wanneer wij eenmaal zoover zijn, dan zouden de 
l nlandsche Bestuursambtenaren inderdaad deel uitma
ken van een • KEUR-CORPS ' , in den waren zin des 
woords . . . . .• een corps met IN DIVIDUALITEIT . 
met ZELFRESPEPT. met MOED, BELEID en 
TRO UW. kortom met eigenschappen, waardig om 
het gezag te schragen , 

Dan zou in ons corps geen plaats meer zijn voor 
zwakkelingen , voor ambtenaren die bij alles ja en 
amen zeggen, en die het bel ang van het volk. ter 
wille van hun promotie-kansen, ondergeschikt maken 
aan hun eigen belang . 

Dan zou de door sch~ijve r dezes gemaakte groe
peeri ngen van Inla ndsche Bestuursambtenaren in ver_ 
schillende categorieen, niet waar blijken te zijn , omdat 
wij dan slechts een categorie van Inlan dsche ambtenaren 
zouden hebben, n, l. een corps van b lijmoedig;'werkers, 
alleszins geschikt en berekend voor hun veelzijdige en 
zware taak, nederig wanneer het moet, doeh moedig 

• 

en onbeschroomd wanneer de omstandigheden zulkG 

gebiedend eischen 
De tijd is aangebroken, dat wij hand aan hand. 

gezamenlijk. in flank, actie voeren ter verkrijging vall' 
rechtszekerheid in onze positie, doch wi; moe ten ill' 
onze actie immer bezadigd, ja nederig zijn. omdat wif 
in de hoedanigheid van handhavers van het gezag. 
een bijzondere plaats innemen in een goed georclende
samenleving. 

Wij die tegen elke overdrijving van welke zijde elJ 
van welken aard ook. moeten wake'n, mogen zelf i(1. 

onze aetie niet overdrijven. 
Misschien ben ik "te" beseheiden in den toon, dieO' 

ik bezigde ter typeering van de sleehte B. B._toestandeo. 
Mocht zulks inderdaad het \leval zijn, dan is het ollld~ 
ik met den Hr. Soetardjo EEN GOED INLANDSCl" 
BESTUURSAMBTENAAR wensch te zijn eO te
blijven. 

Nederige actie, zeide ik zooeven!!. Is de eisC~ 
omtrent RECHTSZEKERHEID geen nede~ige eisch ? .-

Zonder rechtspositie en zonder raad van beroep
zouden wi; ook een einde kunnen maken aan het voort' 
woekerende .kong-kalikongsyste.em" in de B. B,.wereld• 
door .. . .... ZELFCORRECTIE: 

Doch hiervoor hebben wij vooralsnog noodig "lIIaO'" 
nen" met vaste ruggegraat, en derhalve hebben wij noodlO' 

een geneesmiddel. dat noq door een Hdokter" lII
oe

t. 

worden uitgevondt::n, een medicijn ter versterking "a
o
' 

onze .. ruggegraat". 
Men noemde ons _ in eeri der bladen _ imlller ; pt!v 

dlJe: 
sonen zonder ruggegraat . . • . . . .• wellicht 0111 

wij te pas of te onpas, te dikwijls .. kronkelingen" JJ1akeO . 
Tot besluit vraag ik U in gemoede: , 
.ZIJT GIJ EEN MAN MET V ASTE HUGGB 

GRAAT?" 

.IN WELKE CATEGORIE VAN AMBTEN;\" 

REN LAAT GIJ U GROEPEEREN ?". 

Soerabaja, 24-9-1929. StTld. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Onze Heilwenschen. 
Op heden. 20 October 1929 heeft in de kawedaoa: 
p . "aY' 

te rawoto. afdeeling Koedoes. het huweli;k plaa ts , 
onzen V . A . [Ile . oorzltter bdulkadir WidJo;oatmodlO eO 
Juffrouw Ripke Toeti Abd II h . M u B . sa" 

oge onze beste wenschen het gelukkige bruidsP 
vergezellen op h d un ver eren levensweg B 

. J ' Het Bestuur deC' V. A . ' 
Sema rang, 20 October 1929 , 



Uit de partij. 
Ontvangsten gedurende de maand October 1929. 

1. Hr . Gondosoewandito Soerabaja E 3.-
2. Soemitro Malang .. 2.-
3. .. Mardono Tegal " 5 -
4. Soepardi Soekaboemi .. 5.-
5 . " Marsidik Malang . 4.-
'6. • Soegondo Bodja " 4.-
7 . " Koenarso Koedoes .. 3.-
S . .. Soekarmo Japara .. 4.-
9. • Soedarjo Ardjawinangoen "i. -

10. "Sosrohadisewojo Ngawi .. 5.-
11. .. Soekardjo Grobogan. 4.-
12. .. Soehartono Siamet Medjobo .5.-
13. .. Soegondo Weleri .. 5.-
H. .. Tedjokoesoe.mo Loemadjang" 2.50 
IS. • Sosroamiseno Toeren • 2.50 
16. " Bambang Darwana Banjoe:::as " 6.-
·17. • Danoewinoto Kalisat " 1.-
18. • Soerarjo Blora .. 2.-
19. " Moestadjab Magetan . 3.-
20. .. Moekdas SoerjahaminataRangkasbitoeng " 1 -
21. " Machmoed Kartadilaga Tangerang " 4.-
22. Sabardiman Probolinggo " 1.-
23. • Soenartio Padjarakan .. 2.-
21:. .. Amiroedin Lawang .. 1.-
25. .. Achmad Kepandjeo" 1.-
26. • Achmad Sapardi Wates (Kediri) .. 2 .- . 
27. Gondosoediknjo Sidoardjo .. 2 -
28. " Koeswadji Baoereno .. 2.-
29. Soenarto Glenmore " 2 -
30. .. Soemarto Koeningan. 2._ 
31. .. Soerodjo Sidoardjo " 2._ 
32 . • S. Taroenokoesoemo Poerbolinggo n 27 . _ 
33 . "Tjokrokoesoemo Djember .. 2 -
31:. Contributie Semarangleden " 21:.-
35. Hr. Somadikoen Soera baja" 1.-
36. Soentoro ..' 1.-
37. " Soebakti c. s. Malang • 8.-
38 . n Soebakti c . s. .. .. 7.-
39. .. Soendoro c . s. Batang .. 12. -
10 S· Panolan .. 1.-. " oenJoto 
11. .. Soemarmo Blora • 2.50 
42 . • M. A. Djajaprawira Buitenzorg .. 1.

.. 7.50 
Advertenties 

Nieuwe leden . 

1. Wedi;o Soebaddo. A. W . Giri. 
2. M. Soeprapto. A. I B Wedana Kr ian . 

3 . 
4. 
5. 
6. 

7· 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 
19. 

R. Wibowo. Wedana Babat (Lamongan). 
M . Abdoelmadjid. Reg. Secretari~ Lamongan. 
M . Soeparto. fd . M. P. kota Larnongan. 
R. P. Gondosoedikn;o. Adjunct. Djaksa Sidohardjo 
Jl,1intaroen Soem6red;o. A. I. B. Regent Grisee. 
Djoko Taroeb. Ed. M.P. Opium-recherche Semarang 
R. Soegiri. A. W. Semarang-tengah. 
Bambang I)arwana, fd. M.P. Veldpolitie Banjoemas 
R. Soedib;o Wirjosapoetro. A. I. B. Regent Ma-

gdang 
R. M. Said. fd. · M. P. Aig. Pol. Magelang. 
R. Soepomo Gondopranoto. A. W. tt . bid. Regent 

Magelang. 
R. B. Adiwinata. fd . M.P. Veldpolitie Pandeglang 
M. Mohamad Soerodisastro , fd . M. P . Kemantran 

(Tegal). 
M. Sadeli. A. I B. Wedana Slawi (Tegal). 
M. Achmad T;okrokoesoemo. A .1. B. Wedana 

Balapoelang (Tegal). 
M . Soemardijoedo. A.I.B. bid. A.R. Prot jot (Tegal) 
M. Sitar Wir;okoesoemo , A.1. 8. Wedana Adi-

werno (Tega l). 
20. R. Awal. Adj. Reg. Secretaris Tegal. 
21 M. Soerachmat. Ed. M. P . Aig. Pol. Djember. 
22 . M.Soeparwoto, Ed . M .P . Pagoendangan (Kalibaroe) 

23. R. Mohamad Imam. Adj . Djaksa Ie kl. Djember. 
24. R . Moenardi. Adj. Djaksa Djember. 
25 . R . Koekoeh Soemowid;o;o. A. W. Wirolegi 

(Djember) . 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kaeroedin, A . 1. B. 
R. P . M oh. Ta;ib 

Wedana Djember. 
Setionegoro. A. W. Genteng 

(Banjoewangi). 
Soed;adi. A. W. titulair Randoebla toeng. 
R. Soeharto. Ed. M . P. Recherche Soerabaja. 
R. Seno. Ed. M. P . Recherche Soerabaja . 
R M. Soeroio. Adjunct-Djaksa Bli tar . 
Pornomosidi. Adj unct-Djaksa Blitar. 
Soetopo. fd. Mantri Poiitie Blitar. 

MUTATIES. 

R. Binad;i, A. l. B. bid. Wed ana Ambarawa. thans 
fd. M. P. B. B. P oerwored jo. 
R .·M . Soebagijono Tiondrokoesoemo . A. I. B. We
dana kota Patio thans in gelijke functie bid. We
dana van Tajoe (Pati). 
R . M. S antosa Soer;ohadikoesoemo. Ed. M. P. Aig . 
Po!. Madioen. thans A. W . Waroe Soerabaja. 
R. Amiroedin. Sosrokoesoemo, A. l. B. Wedana 
kota Kebonsari Pasoeroean, thans in geiijke functie 
bid. A . R Lawang. 
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5. Mas Tjokrosoejoso .. A. I B. bid . Wedana Loema
djang . thans fd . M. P. Veldpolitie Bondowoso. 

Bestuurs- en redactioneele 
mededeelingen. 

Van den Boekhandel en Uitgevers-maatschappij ' 
N. V .• Adi Poestaka" te 's-Gravenhage (Holland), 
hebben we in dank ontvangen de volgende boekwer
ken. welke bestemd zijn voor 'de bibliotheek van de 
V. A. 1. B 
I . De M ohammedaansche vrome stichtingen in Indie 

door M r . Koesoemah Atmadja . 
.1. FJuisteringen van den 'avondwind door R. M. 

Noto Soeroto 
I. Kleurschakeeringen. door R. M. Noto Soeroto. 
1. Rabindranath Tagore's Opvoedingsidealen door 

R. M. Notq Soeroto 
1. Cultuurtypen en CuJtuurphasen. door D r J. P. B. 

de J osselin de J ong. 
I. O ver ethnoligiese economi~ door G . Gonggrijp. 
1. Het probleem .. Nederiand.IndonesiiC . door W. J. 

Knoop. 
2 . H et Boeddhabeeld. door Anne Hallema. 
2 E en Balineesche doek. door Dr. H. H . Juynbool. 
2. E en noodkreet uit Indie. door Emiel Hullebroeck. 

Voorts kunen wij den leden de r V . A: I. B. het 
heuglijke nieuws mededeelen. da t zij zich tegen gere
duceerden prijs n. I. f 3 - per jaar kunnen abonneeren 
op .. Oedaya", w aarvoor zij 12 rij k ge'illustreerde afle
veringen in den loop van het jaar zullen ontvang en . 

Den leden , d ie zulk een jaa rabonnement wenschen. 
wordt ve~zocht f 3.- (drie gulden) Ie zenden aan 
het bestuur der V. A . !, B . met vermelding van de 
bestemming van het bedrag . 

Leden der V .A.I.B.! P rofiteert van deze gelegenheid ! 

CONGRES. 
Onze .. ;aarvergadering" zal op 6. 7 en 8 D ecember 

a s . te Semarana gehouden worden. 
V oorstellen der leden worden spoedig door het 

bestuur ingewacht. 
Nade re bijzonderheden z ullen volgen . 

Met het oog hierop w orden de achtersta]J;;je lede n 
belecfd verzocht hun achterstand zoo spoedig. mogelijk 
te willen aanzuiveren . 

--_._- - ------_._ - = ====-== 

Koude douche's. 

Het Cahier. 

Een bundel onbeschreven bladen papier met blauw, 
bruin enz. kaft . . . . .. . . 

Waarin in den regel worden toevertrouwd ho'Og5t 
interessante. soms intieme aanteekeningen en/of oot
boezemingen van zeer uiteenloopenden aard, dewelke 
ten nauwste samenhangen met den stand, de mentali
teit, de bezigheden enz. van den gelukkigen bezitter. 
Als gij eens een blik kon of moeht slaan in het Cahier 
van een temperilmentvol. hoogstavontuurlijk meisie --
vooropgesteld . dat ze al haar avontuurtjes troUw ill 
%oo'n nuttig boekje opteekent _ weI. weI. ge zoudet 
tot groote wanhoop van DWilinggo. de Koude douche'S 

links gela ten hebben! 
In de wereld, waar deze koude waterspuiters sche

ring en ins lag zijn, blijkt het Cahier een onmisbaar 

ding. Kijk maar naar de .. wira-wiri" rapporten , na~r 
de dagboeken van de Mantri's politie, van de Aib 5 

enz. enz., alJemaal Cahiers · Maar dan spreekt Olen nog 
niet van "Het Cahier" twee simpele woorden. welke 
voor de Inlandsehe Ambtenaren even goed klinken als 

.. de Chiamat" (= de Dag des Oordeels). waarin hu" 
wel-en-wee. hun toekomst en hun zaligheid beslotell 
liggeD. 

Nod~ de directeuren der papierfabrieken . noch de 
heeren Van Dorp & Co. , kunnen gedroomd hebben• 
dat hun product eens zulk een verheven positie toebe~ 
d~eld heeft gekregen in handen van een machtig Beer 
en Gebieder. 

T h ' er~ ot goed begrip van he t bovenstaande voigt I 
• tl 

onder een verhaal van grootsche daden . . . . en viJ. 
bevende handen. 

E aIle r was eens . . . . . . (zoo beginnen trouwens 
kinderverhaaltjes) . . 

Lezer. het is een verhaal. een sprook bijna . . .. . d 
Zoo maar "verzonnen " , mogeliJ'k reeds 100 jaM OU 
f . III 

o nog vroeger . of pas gebeurd, of mogelijk ., e
t 

de toekomst nog . . . . . _ U moet weten, da t \5' 
B, B. ~teed 5 oud is geweest en ou~ zal blijven, ondap

n
! 

allerl el ver jongingskure n _ ja. het is een ve rhaal. El1ft 
E r was eens . . ' . er is . . . • e r ' za l zijl1 . . 

(Ki es maar z If I ) d chten e . een groot man met grootsebe ge a !l 

en grootsche daden , di e van den dag ee":l 24-urigde t 
werkdak maakt d h . 's a . ,zoo a t et met te verw onderen I, l Z' 
In ~ij n O ogen een werkdag van 7 u . v.m. tot 10, 1 l
Uur s avonds heelemaal nie ts is '9' 

dr~an de Inlandsehe Ambtenaren. d ie zu lk ee l1 .~~ tl 
I plegen, zeg t de groote man terecht, dat ze \lJ 



aan een "dolce farniente ·' of minsten s aan "festina lente". 

Daar hij niet veel op heeft met Latijn.sche spreuken, 
zegt hij doodgewoon . de heeren doen allesbehalve 

werken, en liggen liever in hun luierstoel te slapen." 

Ais een groote Heer dat zegt. mag je . als een nietig 
Ambtenaartje nooit trachten te bewij ze n. dat je hard 
·genoeg gewerkt hebt. Behal ve van gebrek aan beleefd
heid getUigt het ook van een insubordinatie. Neen. 

-dat mag je heusch cooit do en , 

Geplaagd door die nachtmerrie zint de groote Baas 

·op maatregelen. hoe aan dat geluier een ei nde te 
.tnaken . . ... .. . 

• Controle " juicht de groote Man . .. Oat is een goed 

idee' scherpe controle op hun doen en laten '" en 
verg·enoegd. dat hij eens eind' lijk een middel 
vindt. wrijft hij zich in de handen over deze prijzens
Waardige vondst. De eene maatregel naden andere worde 
beproefd. Een leger van spionnen (0. a. een Arabier) 
·ZWermt rond, en bfengt berichten binnen van dobbelende, 

-dominospelende. tandakkende , drinkende ambtenaren; 

Van schulden. akende prijaji 's, van zus-en-zoo-handelen
~e ondergeschikten, van luierende Wedono·s. die 
s avonds om elf uur reeds hun schrijftafel verla ten (foei. 

-dat is te vroeg I). trage. loome. ondergeschikte A . W.'s 
hrutale M. P.'s en A.I.B s enz. enz. 

E xtra vroege bezoeken en rawoehans op ongelegen 
t ijden. aan de luie heeren (?) : door een speciaaJ geschik
ten nonderbaas", die zich op die manier van een Edel
~estrenge tot een Hoog(Wel)EdelGetrenge gaat ver

heEfen. (Oat het nie t leidt tOt een fatale einde ! Amen!!!' 
gelijk het verhaal van den kikker e n de koe) . . . . . 
Zoo Op· het oog zeer onschuldige bezoeken ..... . . 
~eheel of voor een dee I zeer particulier getint , maar ... ? ! 

De IUiwammesen mogen nu weI zeer vroeg opstaan 
en beginnen te werken, zoo mogelijk voor het hane

gekraai. want zij kunnen elk oogenblik een extra-vroege-
telef h oon verwac ten . . . . . . 

En '5 a·vonds mogen ze hun dienstkleeding eigenlijk 
Pas ne:e:rieggen, zoodra het • veilig" is. d .w.z. zoowat 
na het hanegekraai. Verbeeld je , dat er zoo' n bezoek 
komt .... , terwijl de met het bezoek "vereerde" 
Prijaji nog in b ed lig t, of's avonds reeds onder de 

kemoel (Jav.) zit I?! 
Waar blijft nu .• Het Cahier"? vraagt U ongeduldig. 

.. Iiij Komt' Hij Komt! .... . . (wijsje: Sinter-klaas-lied). 
Op een gbeden dag krijgt een Inlandsch Hoofd-

31llbtenaar de opdracht (of het verzoek?) 001 adressen 
Van de prijaji's van af A.I.B. tot den rang van Wedono . 
.. 0. herinnering! " denkt ZijnHoogEdelGestrenge. en 

verstrekt grif de adressen. 
Nu krijgt een schrijver den last om die adressen in 
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een Cahier op te teekenen, e:e:~ adres op e:en bladzij

de, in nette volgorde, met vermelding van beroep en 

standplaats. Wat een schrijver al niet goed voor zijn 
kan ! D e brave pennelikker doet het opgedragen werk 

met groote liefde . een loffelijke eigenschap. die deze 
broeder in ons corps zich steeds schijnt te kenmerken. 
In zijn goedhartig breih rijst de gedachte ook alweer, 
.. Bes lis t deze voor alal-bahalal bij Lebaran Poeasa of 
voor herinnering." 

Het keurig mel namen ingevulde Cahier zal weldra 

.. Het Cahier" worden. In de hand van den Heerscher 
begint het zijn verheven loopbaan, waarvan men zijn 
gelijke tevergeefs in de annalen van de Staatkunde. 
noch in die van welke histoeische instell ing ook. zal 
kunnen opsporen· . . ..... . 

Rrrerrrrr . . ..•.. zzzzzzzzzz . .. .. . ssssst .. . De 
auto stopt voor de woning van een willekeurig of 
voorafgekozen ambtenaar .... . .. . geklap van een 

portier .... .. grintverstuivende schoenschreden .. . 
den prijaji glimt het blauw (zwart?) van het Cahier 

tegen, . . . .. '. zonder eenig vermoeden. dat het 
.. Het Cahier" is. het gevreesde blauw-zwarte Cahier. 
Hij rent den bezoeker tegemoet op gevaar af van een 
salto-mortale over den trap, op het moment. dat hij met 

heftige schopbeweging zijn lak-sloffen links een recht.s 

mijlen ver doet wegvliegen en daarbij ov~r de neer
wappecende kain-wiron struikelt. 

N u heeft een blijkbaar leegzittende eekenkunstenaar 
louter voor tijdverdrijf uitgerekend. dat b. v , een A W. 
74· soorten werkzaamheden heeft. Het is voor een 
meerdere dus niet erg moeilijk, om een dozijn van die 
verzameling . 0P den kop te tikken", waarvan hij ver
moedt of ruiken kan. da t het bij dezen ,\.W. juist . • niet 
al te dik" in orde is. Blijkc dit dozijn toevallig toch 

geheel in orde te zijn. wei, dim maar een ander dozijn 
bij de borens pakken! Te kus en te keur! 

Register boekti, register politie. register dendan, 
staat zus, staat zoo, ra pport ini, rapport itoe, soerat 
deze, soerat anoe. archie£. agenda, bundels, register 
doorzendposten enz . enz. 

Hieraan mankeert dit .inggih dalem lel?at" 
Archief kotor sekali . . .. jektos dalem lepat" 
Ra pport ini sal. . . . . . . . . . .. leres dalem lepat" 
Soerat itoe soedah ada 3 hari bloem didjawab . . • 

"inggih. tijang ..•. . , .. . " 

Agenda kot ... . ... inggih. dalem lep • •. ...• " 
Pigimana toch, k . .. ... ·h d .lDgg' . . a . 

Met een 

enz. 
Ademlooze stilte . 
gebaar, even g rootsch van opvatting al 

• 



strookt het met het \lewicht van het even grootsche 
oogenblik wordt nu "Het Cahier" op tafel neergeJegd, 
gelijk de onderwijzer het doet met zijn puntenlijst .' ... 
Drukkende stilte ...•... daarop een geritsel van 
openslaande bladen .....•. bladzij zoveel ' .' .. : 
ja, daar prijkt met vierletters, naam en toenaam van 
den inggih - dalem '-Iepat - mao .. Ziet, de vulpeo, trouw 
metqezel van het blanke papier, strijkt oeer, en spuwt 
baa; zwarte gal uit op het wit onder den naam van 
den nu als een rietblad bevendeo heerscher eens on
derdistricts-of districts •...•.•• 

Even later staart de prijaji op eenige regels in Het 

Cahier, ongeveer als voigt: 
., Hamba mengakoe (eeo acceptatie ?J salah sebagi 

d ibawah ini: " 
1 
2 
3 
13 

(Dwilinggo verzoekt even rust, om uit te blazen. 
Van opwinding 7 Van aandoening? Zijn hart 5chreit 
van .) 

Verder. 
• • * 

Mijlen ver staat de noen-inggih-dalem-lepat-man 
bekend om zijn hoogstsierlijke handteekening 

Nu zou het immers een gemis aan goeden slllaak bij 
den G rooten man geweest zijn , iodieo zoo'n decoratieve 
handteekeniog eens moest ontbreken in een Cahier, 
hetwelk voor bestemd is een leidende rol te spelen 
in de geschiedenis van het regeerend menschdom. 

" Moesti teken '"' klinkt dan ook des Gebieders stem, 
welk bevel zooveel wil zeggen, dat de ambtenaar zijn 
grafologische vaardigheid onder de versche regels in het 
Cahie r (Dwilioggo bedoelt natuurlijk • Het Cahier" ) 
moet uitoefeneo, hetgeen hij gereedelijk en met zieht
ba re ontroeriog (van geluk 7) doet . . ... De goede 
sui, alias dalem-Iepat-man kan van geluk(7)ha'ast geen 
behoorlijke krul of haal trekken , omdat zijn hand sterk 
beeft. 0, men5ch, waarom kan ik vandaag toch zoo 
moeilijk teekenen' mompelt bij in zich zelf. Het valt 
ons eigenlijk tegen dat hij zijn beroemde haoteekening 
zoo pru tse rig maakt, met kromme gekar telde lijoen, 
komeetachtige puoten , en wat dies meer zij . .. . En 
ziedaar, o p het blanke papier, ooder opsomming van 
de ., pengakoeaos" , prijkt de sierlijke handteekening 
van he t slachtoffer . . . ... "Dan sten d jangan kaget, 
kala diblakang ha ri trima boes lit mlorod pang kat 

Tach . . . . . . en z '" luiden de zoetsa ppige w oorden 
van den Grooten Heer. 

Zoo gaat de Donderende Groote Heer op ., visite" 

bij verscheidene ambtenaren met . . •.. Het Cahier 
•.... om steeds weer handteekeningen te verzame
len. want het 'blijkt achteraf, dat al de bezoehte amb
tenaren groot-meesters zijn in het maken van hand
teekeniogen! Het bevalt den Grooten Man zoo goed, 
dat hij de bezoekeo herhaalt. Op den duur zaf het 
zeever zijn. dat in een minimum van tijd Het Cahier 
boordevol wordt, want in een paar maanden teekent 

prijaji zijn bladzijde vol, ja, zoo lang behoeft het ei
geolijk niet te duren; in een minuut kan zoo ' n blad
zijde heel best vol zijn, om voor ieder ambtenaar per 
dag een apart Cahier in te richten. Dan kunnen al 
zijo misdaden van's morgens 
daarin worden opgenomen . 

, d' laa! vroeg tot s avon ~ 

Laten we eens ui[rek~neo, hoeveel de papierfabriek 

daaraan zou kunnen verdienen ! We nemen b. v. 5-
Wedono's, 15 A.-W's, 9 M. P.'s en 2 A.i.b.'s totaal31. 

Per dag 31 Cahiers = per maand 30 X 31 :::: 930 

Cahiers . En dat maakt '5 jaars 12 X 930 = 1116() 

Cahiers! Voor de recordhandteekeoingzetters rekene~ 
wij ± 50 Cahiers. Totaal geoeraal ruim 11200 Cahiers • 

Z 'I . bied t 
00 n verZ3me iog van schuldbekentenissen, 

zeker een zeer interessante lectuur eo daarbij bestaat 

I . " deC' g~ egenheld voor de bestudeering van de nuance 5 

verschillendc handteekeniogen van een l'ersoon etV"~ 
aile personen onderling. Hetgeen ongetwijfeld een dao '

e 
baar studie-materiaal zou vormen voor dengene , dl 

de physieke en psychische gesteldhcden vao de onder-
teekenaars wenscht te doorgrooden . • 

. . . '. • . be' 
Wanneer het jaar voorbij is gemareheerd en de , 

oordeelingsstaten aan de orde komen dan culrnineer 
d " , ling 

e grootsche taak van Het Cahier in de overheve . e 
van zijn hoogst opbeurenden inhoud naar de geduldl9 

vakjes der Conduiteboeken. d 

Men gelooft, dat dao in de Conduite wordt vertJ1el .: 
h ' '8<)' oeveel handteekeningen de ambtenaar in een J JJ 

tijds heeft geprodueeerd. Zeg b.v. 99 keer. En a ls .tJ1~f) 
aanneemt, dat elxe haodteekening een bekentell15 r 
zich sl 't b U le:e' UI van v. 10 misdaden, dan weet ' 'Ie 
dat de . h C ndul man zle mag verheugen over een 0 10 
met een eervolle vermelding van 990 misdrijVen. ~ I 
A 'k de .. men a ZOll je daarvoor bekroood kunnen wor . 
Dwilinggo f I' . 

e IClteert den reeordhouder' 7 ! 
. be' 

DieD in dpn ht . uit . . - oae , wanneer verzuehU,ng en a ll' 
klemde ambtenaarlijke bOrsten opstijgen , keert de d' 
fant van Prab A' b ' Noor d 
L . oe nm a, erg ens aan de Java 5 def 
""ust, zlch om en sch d .. WOIl U t Z11n rotsigen kop, ver , 
, .. ' . vol medelijdend gevoel , . 

go· 
Dwiiing 



Ingezonden. 

DW AAS OORDEEL. 

Zooals men in het Soerabaiasch~Handelsblad van 
17 October jl. (derde blad, pag. I) heeft kunnen le
"2:en. is van de hand van den heer Z . (entgraaf) een 
artikel verschenen onder bet hoofd .. Leve de broek" . 
waarin schrijver geweldig te keer ging tegen de ideeen 
van den Regent van Bangkalan nopens de afschaffing 
van het overbodig en slaafsche hormatbetoon bij de 
Inlandsche ambtenaren 

B0mbastisch van stijl doch zwak van argumenten is 
het artikel. 

Bovenbedoelde Inlandsche hoofdambtenaar is n. 1. 
van meening, dat de kain het grootste struikelblok is 
Voor de afschaffiog der verouderde. slaafsche hormat~ 
-gebrUiken bij de Inlaodsche ambtenaren en heeft dien~ 
teng.evolge een voorstel bij den Gouverneur van 
GOst-Java ingediend om in de agenda van de Re
<;jentenconferentie 1929 te doen opnemen het voor-
3chrijven van een uniform voor den dien~t aan be
paalde Inlandsche ambte-naren bij het B. B .• welke zal 
bestaan uit : jas. pantalon. pet met of zonder hoofd
dOek en schoeisel. 

Het is niet de vree5 - dat deze sympathieke actie 
Van den Regent van ' Bangkalan. die door een groat 
deel der Inlandsche ambtenaren ten volle wordt ge~ 
deeld , door het gewraakte artikel van de n heer Z .• 
zou mislukken _. die ons noopte dit tegena rtikeltje te 

SChrijven. neen verre van dat. 
De jonge (nieuwe) ideeen 'ten deze zijn te diep inge

Worteld. dan dat ze door eenig geschrijf van een min
derheid andersdenkenden zouden zijn te onderdrukken. 

N een; het is de vorm waarin de heer Z. zijn cri
tiek heeft gegoten. de belachelijke voorstelling van de 
zaak gepaard gaande met de beleedigende strekking. 

die ons ertoe aanzetten. 
Om te beginnen betwijfelt de heer Z . nog of de 

Gouverneur van Oost- Java een tegenstander is van 

·de oude hormat. 
Hij moge dit al of niet zijn. een tegenstander v~n 

de nieuwe ideeen is ZHEG. in elk geval gelukklg 
'!liet l>.. •. te over dat ZHEG juist welwillend . Ll ewlJzen Zlln . .. 
'staat tegenover de nieuwe (jonge) ideeen; een bewlJs, 
dat h ij den ,geest des tijds kent en van zijn doortas

tendheid. den bewindsman eigen. 
Verder he eft de heer Z. in zijn artikel o. a. gezegd, 

dat de ' manieren van de Madoereezen, vergeleken 
bij die der Javanen bijv .. nogal primitief zijn. weshal-

. dan dadelijk Ve de Javanen erg op hen neeczlen. om 
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te zeggen. dat het zeker niet op den weg van half o f 
geheel Madoereesche Regenten ' ligt , te trachten in een 
gebied buiten het hunne, als b~anbreker van goede 
manieren te functioneeren . en om ten slotte te con
c1udeeren. dat er een aanwijzing is van eene ty pische 
gedachte n-fout bij den Regent . 

Zonder vermindering van ons respect voor alles 
'Nat de heer Z. voor de journalistiek is. moeten wij 
dezen keer toch verklaren. dat op het gebied van de 
Javaansche hormat. hij slechts een leek is, althans 
zijn kennis daarover is te oordeelen naar zijn meerma
len aangehaald artikel - zoo niet minder. dan toch 
zeer zeker niet grooter dan die van de nederigste Inland~ 
sche (Javaansche) ambtenaren. waartoe wij. bestuur s
leden der P . P. B. B., oak behooren. 

Hij moge iemand van groote ervaring zijn. maar 
een Europeaan kan de Oostersche psyche ten eenen 
male niet op den voet volgen. :z:ooals hij thans wi l 
doen voorkomen . 

Wat den Regent van Bangkalan betreft. deze heeft 
niets gedaan wat onbetamelijk is. Eerder. hij heeft in 
onze oogen iets gedaan. waar een groot deel der In
landsche ambtenaren hem niet genoeg dankbaar voor 
kan zijn. [a. het zou zeer zeker een .. knieval H waard 
zijn, zoo het hier niet juist ging ·om de afschaffing van 
den .. djongkok". 

'Hoe eerder dus zijn voorstel zal worden aangeno
men, hoe welkomer het ons zal zijn. 

En waar het hier bovendien betreft van de Inland_ 
sche ambtenaren uitgaande actie tegen de hormat in 
de uitoefening van hun dienst. - dus geheel los va n 
de bevolking - waartoe dient dan de iplassching van 
de beleedigende passage' s in het artikel van den heer 
Z. ? 

Als hij de bedoeling heeft gehad om daarmee de 
vooruitstrevende Regenten in het algemeen te treffen 
en in het bijzonder aile overige Madoereesche Regen~ 
ten den lust tot het nemen van een dergelijk initia tief 
te ontnemen . en bovendien om de Javaansche Regen
ten te bewegen deze loffelijke actie van den Regent 
van Bangkalan geheel te negeeren. wei dan wete men. 
dat een groot dee I der Inlandsche (Javaansche) amb
tenaren. veel liever aan de zijde van deze vooruitstre
vende ... half of geheel Madoereesc:he" Regenten staat. 
dan aan die van eigen (Javaansche) conservatieve Re
gen ten. 

Dan sprak de heer Z. in zijn artikel nog van nai"evi
teit. om van kleedingwijziging ook karakterverandering 
te verwachten. 

Ook hier heeft hi! in strijd met de van hem bekende 
scherpzinnigheid de plank weer g lad misgeslagen. 
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Als h ij dieper had Dagedacht. daD zou hij toch heb
beD moeteD toegeveD.' dat van eeD kleediDgwijziging 
geen karakterwijziginp is te verwachteD. DU Diet eD Dooit, 
doch wei eeD ve ran d e r i n 9 van h 0 u diD g. 

am maar een voorbeeldje te noemen' van een djo

ngos bijv. die gestoken is in jas en brod::. soms ook 
nog met trompahs aan. verwacht men niet dat hij bij 
de bediening van klan ten. hetzij Europeesche dan wei 
Inlandsche. het Javaansche hormatbetoon in acht neemt. 
ook tegenover herkenbare Inlandsche hooEden. Maar 
steekt zoo iemand zich toevallig in een kain (sarong). 

dan verandert zijn houding als bij tooverslag. 
Zijn slaafsch instinct. beinvloed door die ruischende 

kain. speelt hem dan immers parten. Van de kranige 
. ~de houding wei te verstaan) jongen van zooeven kan 
men geen spoor meer vinden; deze heeft plaats ge
maakt voor een hoopje. kronkelig en zielig levend 
wezen, dat overal en legen iedereen als een verliefde 
dwaas een knieval it la stamboeI. maakt. 

Neen. dan maar liever pantalon en scboeiseI. want 
is men eenmaal .. gepantalollneerd". dan is djongkok 
eo sembah daaraan vanzelf vreemd, wil men niet een 
ondecwerp zijn van dwazer tooneelen . 

Dat dit jonge beginsel een geweldige reaetie moet 
-onderviDdeD. hebben wij reeds te voren verwacht. En 
dat de reactie uitgaat van de ouden van dagen. zelfs 
van eokele oozer vadereD. hebben wij ook reeds van 
te voren op onze vingers kuonen natellen. 

Maar dat deze nieuwe. moderne, beginselen zullen 
overwinnen. eensdeels door de meer en meer toege
velijker houding dier andersdenkenden eD anderdeels 
door het verlaten ODzer ambtenarenwereld door con
servatieve elementen. daar zijn we ook heiliy van 
overtuigd. 

Dat is dus slechts een kwestie van tijd. 
EDde despereert niet ! ! ! ! 

Soerabaja. October 1929. 

Het Bestuur der Afdeeling Soerabaja 
van de P. P. B. B. (Prijajibond). 

Wederwoord van Ex-B.B. er. 
In het September-nummer van ONZE BODE trof 

ik eeD aardig gedicht aaD vaD de hand vaD Sbt. met 
het opschrift: .. Antwoord aaD Ex-B. B. er." 

Uit de twee laatste coupletten blijkt echter dat de 
Here paladijn van het B. B. de strekking van .. Kelt[- of 
treurcorps" verkeerd begrepen heeft. :J 

Dit kan natuurlijk liggen aan mijn eigen wan pro
d uct, zoo pretentieus ben ik nu niet. dat ik mezelf 

voor een poeet wil houden. en het staaltje van beun
hazerij-als Keur- of treurcorps er een is~door elkeen 

onmiddeJlijk begrepen wil hebben .' 
Bovendien heeft de zin van " Keur- of treurcorps 

t4ans wellicht geen actueele beteekenis meer. hoewel 
er een tijd is geweest, dat de daarin gestelde vraag, 

gemotiveerd schijnt. 
Heer Sbt. 's uitval is voor mij echter aanleiding olll 

dieper op deze kwestie in te gaan. al moest ik daarbi; 
"oude koeien uit de sloat hal en". De mogelijkheid 
acht ik n . I. niet uitgesloten . dat ook anderen in "Keur
of treurcorps" een ' uiting van twijfel aan de hoeda~ 
nigheid van het corps zou zien. alhoewel mijns inzien~ 
het gedicht daartoe niet de minste aanleiding gee ft. 
Per slot van rekening is het een kwestie van lezen . 

am elk misverstandomtrentmijn .gezindheid" te voor~ 
komen. zij hier al dadelijk op qen voorgrond gesteld. dat 
mijn heengaaa uit de gelederen van B. B. niets uitstaandc 

heeft met de gevoelens. die ik dit corps toedraag . B.B· 
heeft nog immer mijn volle sympathie en hoewel ik 

niet meer het voorrecht heb mij tot dezen Kring "all 
upper ten te mogen rekenen. "mijn hart is nag steedS 
daarg inder" . - AI draagt een oud-soldaat de wapell' 
rok niet meer. in zijn voelen en denken blijft hij steeds 
een soldaat .. En buiten den eigen Kring van bet )3. B~ 
kan men als geboren Prijaji zieh tach ook ten nu tt 

.. 

k . d zlf ma en In en geest van het Inlandsch bestuur. til 

het ook op bescbeiden wijze een steentje bijdrllge~ 
aan de verwezenlijking van de ideale taak van het In . 
Bestuurscorps. 

• Do wbat you can 
Be what y ou are 
Shine like a glowworm 
if you can't be a star." 

heb ik erg ens gelezen. 
E ur~ 

,n th,ans over den oorsprong van Keur- of tre ~ 
,. M .. tSe" 

corps. en dient zich in gedachten ierug te plaa t-

tot den tijd . waarin de Bond van Oud_Osvianen, k~~e
weg genoemd de 0 a B" z·· . t d deed . P r .. . . . lIn III re e be 
veelbelcv~nd was het begin. en hoe beschawend die 
elOde. Men kent den lijdensweg van dezen Bond. Il S 

eens de hoop uitmaakte van al wat oud_Osvill<3n f1/ o. 
In het bijzonder en het geheele corps in het algetJIeeelf 
Doch we hebben te vroeg gejuichd en hielden ge n~ 
rekening met h we 0 et conservatisme met de doW de 
verschilligheid • der 

en verregaande gemakzu(ht on 13· 
meesten van 0 WOO. 
b 

ns. aaraan is tenslotte de . du' 
ezweken 7 Aa h oort 

d . n et gemis van activiteit en" ~ijd~ 
ren e bela ngstelling, aan fut bij de leden ee !1er o~ 
en gebrek aan do . hing P orzettlngsvermogen aa n pus 
Wer bij de leidsmannen a nd " d ' erZI) s. 



Liet het vereenigi ngsleven zich aanvan kelijk goed 

aanzien, all t: ngs kw a m d e sleur weer naa r b ove n en 
hetg een door de pro m,otors me t zooved moeite . was 

. opgebouwd, gi ng na korten tijd weer te n ie t, H e t 

enthousia srne d er jo ngeren en meer vo oruitst revend en 
' was ni e t b estand tege n den muu r van o nve rschillig
heid en gemakzucht, t eg en d e ze lfi ng ellomen b edach t
zaamheid der meer behoudenden on der o ns . D e verga
d eringen w erden al schaa rscher en schaarscher bezocht, 

en als men kwam w as het omda t men n iet a nders te 
doen had. Dt: noodige ernst w a s e r nie t ; zoo we rd de 

vergaderin g ge o pen d, z qo verlangde men reeds naar 
het einde . M en li e t a lles aan he t best uur o ve r, yond 
alles all r ight, mits men met rust werd gela ten . Het 
orgaan d e "Oud-Osviaa n" v erscheen mee rdere male n 
nie t of nie t tijdig door gebrek aan bijd ra gen va n de 
leden (ik bedoel a r tike len), en zoo ik mij nie t verg is, 

moest zelfs een congres uitgesteld. en la te r a fg este ld 
worden, doordat de noodige praead viezen nie t binne n-

kwalllen. . 
Er w a ren natuurlij k a ct ieve a fd eelingen 'en onder 

de leden w a ren er zeer zeker dit: d e v ereeniging me t 
hart en zi~ 1 toegedaa n waren , doch wat vermochten 
de enkelingen tegen de massa ? D it a lles moest 
to t een deba cle leiden . De Oud - O svia nen - Bond 

met vliegende vaa ndels en trompetgeschal binnen 
geh aald , slo op onge me rkt w eer uit. De jong e ve reenigin g 
is d oor gebrek a an in nerlijke krach t na een ko rts tondig 
bes taan te r zie le geg aan . M en verga t ze lfs de afvaa rt 

behoorlijk uit te luiden . 
W a t a nd ere ta kken van dienst ten a anzien va n hun vak

vereenigi ngen hebben kunnen vol brengen, d aar heeft 

de B. B. amb tena ren gefaald. En da t was het , wa t ml) 
toen zoo bitter stemde en machte loos tot tege nspraak 

moest aa nhooren de meening van out-side rs da t het 
V . . . d B B am btenaar is ereemgmgsleven m ets voor en .. . 
daar ze d e d aarvoor noodige v e re ischten niet bezlt te n. 

H e t t Hr Sb t. da t ik , gedesi llusio nneerd , w as oen, . d 
mij bez ondigd e aan rijmelarij e n de Pha rizeers on . ~r 
d e co ll ega 's Ke ur- of treu rco rps" opdroeg. Kort voor 
d " d ff" I meen ik dat e Ontb inding van den Bon - 0 IClee " . 
de Bond nog nie t is on tbonden en toch bestaa t hl~ m et 
meer ! D as is t noch nicht da gewesen, in de geschle enls 

. d t k in een der laatste 
van de va kvereeniging _ IS a t 5 u 
n ° d 0 . an opgenomen. Ummers v a n de u - SV la . h 

H h • . ONZ E BODE o pnieuw IS versC e-
oe et nu In I . . en H ee r 

nen? Dit is slechts te w ij ten aan d en vo iJvertg
h 

t 
S S " . t over tt: ha len em er 

• oerjaprawira , die ml) WIS 
o pname in ONZE BODE" af te staan . "d 

" " I d 0 0 een vroeger tl) -
• Keur- o f t reurcorps 5 aat us . 

. h t ve reenigingsleven va n 
Yak in de geschied ems van e 
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den B . .g. a mb tenaar. Het heeft nu dus slechts an t ieke 

waarde. D e door U o p mij met vee I talen t gemaakte 
toesp t: ling va n deserteur , d ie dell strop o f ko geJ ver
die nt" e n • man met hazenhart. d ie a a n lasterpraat 

doet" , mist dus allen g ro nd. Integend eel, H r . Sbt. zal 
mij. zo onoodig ste~ds a an zijn zij vi nd en , w a a r het geld t 
de ware belangen va n bet In !. B. B. te behartigen , a l zou 
hij mij slechts d en ro l va n een Sanch o- P a nza toekennen. 

Doch een ding moet U van mij a a nnemen, H r . Sbt: 
Z oo af en toe za l het door o ns all e n voo rg estane e n 
geeerde co rps nood ig een fikschen duw hebben, an de rs . 
zal het zich ze lv en weer in slaap wiegen door in nega
tieven . zin te ge loo ve n aan e:ige n superio r iteit als 
Keu rco rps. Wie zijn ki nd lie fheeft ; spaart de roed e 
n ie t. Doch o,ve ri gens moge op h en, d ie in allen ernst 
mochten tWijfelen a a n de hoeda nigheid va n bet In!. 
bestuur a ls Keurcorps het dev ies van den Kousenband 
gelden : 

" Ho nni soit q ui mal y pense " 
P andeg lang , 28 Septe mb er 1929. 

In Memoriam. 

Ex-B . B. er. 

Hiermede bebben wij den treurigen plicht te ve r 

vull en onze leden mede te deelen o m trent he t ver
scheiden van ons geacht medelid Radell Mas Ja pha r 
N otoneg oro, in leven funge erend Marnri Polit ie in 
het d istric t Bandja ran (Japa ra) . 

Zij n a sch ruste in vrede . 

Semarang, October 1929. 
H et Bestuur. 

Errata. 
In ons vor ig numm e r (Onze Bode No. 10 va n Oc

tober 1929) kom en d e volgende fou ten voor , d ie wij 
h ieronder wi ll en rectificeeren; 

Biz. 1. kolom 2. van b eneden 7 regels : b erzie ni ng - mo e t 
zijn: he rziening. 

Biz. 16 Vocrlaa tste a linea van he t art ike l "De Satrij a 
en d e P andita": 

1. Sang ga r - Boewono - mo et zijn: Sa ngga _ 
Boewa na. 

2 D e Wida dara 's z ijn d e toes'choll wers - moet 
zijn: De Widadari 's zij n de toescho uwers. 

Biz. 18. \ oa ll boven 22 rege ls: D e zinsnede . . .. .. krijgl 
d e hoogere" hand _ moet zijn: ... krijgerr d e 
"hoogere hand" . 

T yp. E. S. T. O. Se lll ara ng. 
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NJONJA~NJONJA dan 'TOEWAN~T6E·W~N kalo maoe BABARKEN SOGA DJOKJA 
njang BAGOES ~ MENJELEPKEN ; . MENJOGAKEN atawa MENGET}APKEN de~gen 
ongk'ost MOE RA.H, srenta- tida bisa LOENTOER, . datenglah -pada Inl . ADRES o)ang 

soedah TERKENAL di antero INDONESIA. " 
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. TELEFOON ·No. 1557 
sedia -sampe t joekoep segal a Kain-Bati k dan ' I( a in-T jap da ri nj ang kasa r ~amp e .n jang a loes, da n djoega segal a 

. « eper loean boewat ba tik. 
Ada 

BABARKEN 

" 
" 

MENGE fj APKEN 

" 
" 

NJOO 'AKEN 

" 
" 
" 

boewat 

" 

" 

" 
" 
" 

Harga-ha r.ga sepert i terseboe t di bawah ini : 
Kain- Pandjang p er potong f 3.- • MENGETJ APK EN bo cwa t 
Saroo ng f 2.50 - . " 
Sl enda n g n r 1.50 " 
Iket. . f 1.25 
Kain - Pan dja n g T 1.- -
Sar oon g . " f 0.90 
S lenda ng " " r 0.50 
Ike t "" f 0.50 
Kai ll -Pandj ang " " f L -

. Saroong "" f 0.90 
Sl endan g "" f 0.50 

MORI Tj OREHh N 
LOj OR AN No. I 

" " No . I 
" ,. No. J 

. LI LI N BATIKAN ; 
" TEMBOKAN '-• 

" 
.. 
" 
" 

K ain-Pandjan g per 
Saro ong " 
Slendang .. 
Ike t Batikp ingg, ,,' 

, Kain . Pa n dJ3n g " 

Saroo ng I, " 

Ike! 

po tong f 1.50 
f I. - -.. 
f o.so .. f 0.70 

" f 0.30 .. . f ~.25 .. 
f 2.-.,. f 1.10 

ka t ti f 0 70 
f' O.SO 

" 
" 
" .. 

Iket It" f 0 50 l' .Me noenggoe pese na n den gen honll a t. 

Kalo Babarken, NJe iepken, Njogaken a tawa Ngetjapke·n iebi h ban jak dapet RABAT BAGOES. 
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