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Nota inzake het ambtscostuum. 
(Behoort bij schrijven van de V. A. I. B. van 
9 November 1929 No. 305. gericht aan den 

l)irecteur van BlDnenlandsch BeslUur). 

A. Aigerneene beschouwingen en opmerdkingcdn 
I btscostuum OD er e Omtrent het bcstaand ga a - am 

tegenwoord ige omstandighedeD. 

. 1 . . Uit financicel oOf/punt. 
A igemee~ was de opmerking 

kosten va n aanschaffi.ng van het 

der ledcn. dat de 
a mbtscostuum cen 

·zware financieele last waren. h fi 
k boven un nan-

V oor de mee~~en gaan de osten 

Cieele draa g kracht. 

Ho e goedkoop en zuinig Plen ook wi! rekenen. een 
behoorlij k compl ee t stel ambtscostuum met wat er zoo 
niet bijhoor t. kost al ga uw twee a driehonderd gul
d en. In dit bed rag zijn niet begrepen de ko!!en van 
de kris. de timang e . a . , we lke voorwerpen de leden _ 
naar we aa nn emen - reeds bezltten . 

U it de gehouden enq ue re blijkt. dat het meerendeel 
der led cn niet in he t bezit is van een compleet ambrs
COstUU lD . 

Slechts een k lein percentage mag zich in zulk c en 
bezit ve rhellge n. 

V a n deze laatsten hebben velen he t ambtscostuulD 
van o uders of a ndere fa ruilieleden gekregen 

Slechts weinigen ·hebben zich het ambtscostcum door 
nieuwkoop aangeschaft. 

Van deze n he bben het grootste gedeelte geld van 
de Afdeelingsba nk o pgenomen. 

Wee r anderen heb be n hun ambtscostuum ruid de ls 
huurkoo p g ekocht . 

Van een geva l kan s lechts worden melding gemaakt 
van koop a contant met eigen ge ld middelen. 

V a n velen de rgenen, die he t ambtecostuum hebben 
gekocht, werd v e~·n Olll e n, dat zij er toe zijn overge
gaan, nada t zij te rza ke een stille w enk van den Regent 
he bben gekregen o f nadat d e R egen t een schrij ven heeft 
laten uitvaardigen, w a arbij M a ntri's Politie en hooger 
werden ve rplicht zich een a rubtscostuu m aan te scha tlen . 

De meesten konden slech ts een ambtscos tuum dca
gen, ing ,,'val zij dit in bruikleen konden k rij gen van 
de wei - bezitte r s. 

Aangenomen kan worden, da t aile ambtenaren, die 



2 

het ambtscostuum bezi!ten 0;> Koninginne-dag op het 
z. g . Openbaar G!hoor verschijnen. d ~ afwezigen zijn 

de niet - b ezi tters. • 
Bij andere gelege nheden. als uitreiking .van onder

scheidin gen. instaliaties van regenten. verschijnen ,de 
meesten der la gere ambtenaren m et geleen:ie ambts
costumes van collega's van andere regentschappen . 

Wie eenig id ee hee h van snit en proporties. zal 
dit or zulk een gelegenheid gemakkelijk kunnen onder

kennen. 
Aigemeen luidt de klacht: .. H et is niet de moedwil. 

die ons weerhoudt om een ambtscostuum te koopen. 

maar d e schrikbarend hooge Kosten '" 
Voor een Ass is tent Wedana - ni e t te so reken van 

den Mantei Poli tie - met een maandelij ksch inkomen 
van f 175.-, die bovendien nog voor zijn standing 
een behoorlij ke behuizing mo ! t h ebben, twee ' paarden 
en een bendij _ allemaal voor en ter wille van den 
dienst _ moet koopen. is een uitga ve van f 200.- tot 

£ 300 .- waarlijk onverantwoordelijk. 

II. Uit het ooppunt van de aesthetielc. 

Algemeen was het oordeel. dat het bestaand a mbts
cos tu um uit den tijd is . 

Enkelen spraken van .. prachtig als curiosa" voor 
een museum. anderen voe\den er zich in als een 

• ' LL 

"wa)ang orang . 
De meesten dragen dit ambtscostuum niet ga3 rne. 
Oat het ambtscostuum ouderwetsch is. moge blij ken 

uit de terzake uitgegeven voorschrifte n. welke dateerden 

van 1870. 
Het grootste dee! der leden vond h e t ambtscostuum 

passend voor de zeventiger en tachtiger jaren met de 
Doodige oepatjara in h et Kader van he t strenge uit
zonderlijke B . B. leven. toen alles wat naar B. B. 
zweemde zijne voorrechten had; in de om gevi ng van 
o pen karossen me t vier paarden. van ambtenaren te 

paard. van pa joengs. van knie!e nde dienaren. va n me t 

tapijten be legde w~e lderige p endoppos. waar de "mb
te nar~n onder d e tone n van de gamelan onh oorbaar 

als scha:iuwen on hun kniee 1 voo rtschuifelden. toe n 
de Eu ro ?!e , ch ! B. B.-.3mbte n are n door am bte na ren te 
paard w e rden afg ehaald. ' toen het leve n 
geen ha ast had . 

Algemee n werd ingezien. dat het Javaansch cae het 
ai et aan he t ambtscostuum mag ontbrek en . . 

Zeer juist w e,d ing ezien . da t reeds lang in de 

Inla ndsche B, B - kringen in derdaad de noodza kelijk
h ! id w erd gev .l d d voor aan vulling en wij. iging va n 

het b est aand e a mbtscostu urn . 
Opgem erkt w eed o. m. dat het verbod van schoeisel 

dragen voor andere rangen dan regenten, strijdig is 

met de bestaande opvattingen en begrippen inzake 

hygiene. 
Wijden vestigen enkele leden de aandacht or het 

feit, waarom de districtshoofden en wedana's van po

litie zilnren knoopen en zi lve re n borduursel drag en• 
terwijl aan de lagere en aan de met hun ran" over
eenstemmende onde r-commissari ssen en commissarissen 

van politie vergund wordt gouden of verqulde knoonen 

en borduursel 'te draqen. Waa r een am btsco stuUOl is 

om mee te oronken of te schitteren. zoo zouden deze 
leden het billijk achten _ o~d e r het mottO: "Als je 

schittert. schitter dan goed!" _ om de districtshoofden 

en w edana 's van oolitie te verg~nrien gouden of ver

guid e knoopen e n borduursel te dragen. 
Anderen w eer toonen het ouderwetsche van het 

bestaande a mbtscostuum aan met te wijzen 0;> het 

feit . dat men de .dodot" niet zonder hulo van derden 
kan dragen. Inderdaad moet steeds ee~ deskundige 

bij het opmaken van de "dodot" de helpende hand 
aanbieden. 

B. 

I. 

II. 

III 

Voorstellen. 

M . t 
en streve na a r een een voud;g, oractisch. n le 

te duur ambtscostuum. waaraan h e t zuiver Ja
vaansch cachet niet ontbre2kt. 

H et ambtscostuum late men besta an uit : 

1. hoofddoek ( 1 en 2 een z g. sa
wk 

der 
tan vormende. zan 

2. gewone gebatikte kain b ~otief. ererking van ~. 
3. de sikepan g edee. 

4 . saboek. boro. epek en kris . 

5. zwart gelakte pumps met zwarte sokken. 
Afgeschaft worde dus: de ko eloek, d e dodot eO 
de tj ela na . 

Dit a mbtscostuum ware verplichtend te stetle
n 

voor de ra nqen van onderdi strictshoofd en hoOgef(d' 
waarvoo b " b . 0 

r I) eno e ming to t onderdistridsnO f-
cen teg ~ moe:tkomin g in de Kosten v a n aanschate 

f,n Q

I 
van f 100 - (een hond ercl gulden) ware , 

v e r eenen (V 'd 6t1ro 
. . l e sOortgelijke reg eling voo r fd. 

peesch e poltt1e-ambtenaren) D i b. en . . e a. . de 
m antn politi e k en I h ware te v ergunnen bij voor oOl • 

PkcC tigheclen qekleed Ie gaan in een zwarte • djet 
( orte Zwarte J'as) 

m et een kris. 

H et bordu ursc l vo A' weda (1l1 
( d d' or den SSlstent , . 
on er ,s trictshoofdl bl " .. . d zil"e 
H t b d IJve ongewl) zlg van 0 

e o r uUr!eI v "a 
d · . h oor ran ge n van af den rang " 

IstnCts oofd en d ,,21-

d f 
e knoopen idem worde 

gou 0 verguld. 



J V . Voor de uniformiteit ware een voorschrift uit te 

ge ven nopen s de gelegenheden. waarbij het ge
bruik van het ambtsccstuum verplicht werd . als 
daar zijn het Openbaar G ehoor. illstallatie van 
Residenten, Regenten. Gcuverneurs, uitreiking 
Kpninklijke en Gouvernements onderscheidingen. 
Koninklijke en Onder-Koninklijke bezoeken. 

V . Ter toel ichting diene. dat in de Vorstenlanden met 
name de Mangkoenegaran di! voorgestelde ambts

COstuum wordt gedragen, 

VI. Ook voor ritten te paard is dit costuum gemak

kelijk. 
De .pradjoeritan~ kan alzoo mede worden afge

schaft. 

Het wit costuum. 
Oak ten aanzien van het dagelijksch wit costuum 

dient over heel Java en Madoera uniformiteit te 

worden betracht, zulks om te voorkomen, dat de 
ambtenaren de dupe worden van de verschillende 
Wenschen en inzichten der onderscheJdene regenten . 

Thans loch draagt de ambtenaar . A. , len believe 
Van den regent B. een witte djet met kris. tetwijl hij 
straks onder den regent C. zijn his moet terzijde leg
gen om een Europeesch pak te drag en. 

Inzake het costuum diene te worden afgeschaft de 
karte jas, de z. g. djet met de kris, zijnde onpractisch, 

lastig en hinderlijk om zich vrij en vlug te bewegen. 

Het dienst . costuum late men bestaan uit : 
InlandSCh, Europeesch. 

a. hoo fddoek. a. hoofddoek (facultatief) 

b. jas. b. 
c. kain . c . 

ja s. 
panlalon (rijbroek) 

d 1 a: f h d schoenen. . s Ouen 0 SC oenen . . . ' h d 
Bij he t drag en van cen open )as : witte em . 

Witte d ubbel om geslagen boo rd en zwa rte lang e da s 

D .. door de tropen en voor e diens t r e t ware 21)n e v 
d ' h van gen door een en hoofda oe k on pract lsC te ver 

Witte helmhoed. 

Dis tin c tieven : d ' 
a A b b" den Inl ands{hen bes tuu rs le nSI , m tenare n 1) 

P 
" ' tte a tiJl a met mouwver-

(a i b ) Mantri olltle W I 
. . , waarvan de bove ns te 

sie ring van twee I[essen . 

met eer, krul. , h fd I'dem met 
b d d ' t ct· 00 en . . Assis tent Wed au a , on er IS rl " 

twee krullen. 
a. en b. met zil veren dienstknoop en. 

fd 'dem b. met gouden of 
W edana s, distJ'ictshoo en I c, 

verguld e knoopen , 
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d. Palib~ _ atilla mouw versie.ri ng met drie tressen . 

w a arvan de bovenste met dubbele krul. gouden 
knoopen . 

e. Regenten idem d , met driedubbele krul. 

De toelating tot de Bestuursschool. 
Vanwege he t D e partement van Binnenla ndsch-Be

stuur is een schrijven uitgega'an , gerichl aan de Hoof-, 
den van Gewestel ij k Bestuur op Java en M a doera en 
in de Buitengewesten, inhoudende het verzoe k om. 
naar aa nle iding van de tijdens de jongsle V ol ksraads
zitt ing door en kele leden uitgespr oken wenschelij kheid 
om d e jaarlijksche aanwijzing voor de Bestuursschool 
Ie doen geschieden door (een) schiflingscomm issie (s) . 
hierover hun ge voelens te .willen doen b iijken . Door 
den Gouverneur van Oost. Java is a an de in zijn ces
sort bescheiden Residenten (A fdeelingshoofden ) ver
zocht. am bij he t uitbrengen van het advies de p laat
selijke a fd eclingen van den Prijaji· bond te hooren , 
doch to t dus verre maakte de afdeeling Blita r van de 
P. P. B. B. van deze gelegenheid g een gebruik. om 
hare meening te uilen, althans zij schrE~ef geen v erga

dering uit ter bespreking van dit bii u itstek belangrij ke 
onderwerp . %oodat schrijver dezes =ich geo oodzaakt 
voelt, om de stoute schoen en aa n te trekken en zijn 
gevoelens hieromtrent langs dezen weg ken baar te 
maken . in de vurige hoop, dat belanghe bbenden, zich 
schare nde on der de v aa n va n V. A. 1. B. hem den 
noodi ge n steun nie l zullen onthouden. 

Reeds va n af de n tijd da t w ij n a g o p d " 0 , S, V. 
1. A.- schoo lba n ke n za ten . is het ons ideaa I. o m el!:ns 
de eoer te hebben en het genoege n te mogen smaken tot de 
Best uursschool te worde n toegelaten. doch velen van 
ons moe ten deze schoone ill usie in ro ok zien vervlie
gen, doo rda t voor de aanwijzing voor die school een 
an dere gedrags!ijn wordl gcvolgd . dan wij gaarne 
wenschen. 

Hoe het ook moge zij o, n iemand durfde daarop 
critiek uit Ie oefenen. omdat aoder s .. het terrein der 
hoogere politiek" zou moeten wo rd e n betreden. iets 
dat voo~ ons, gewone ambtenaren vreemd is en vreemd 
moet blijven; doch nu wij in de ge l ege ~heid worden 
ges tel d. om onze meenin g hie raangaande te uiten. die
nen wij er gretig van gebruik Ie maken. 

Zonder eenige reserve meent schrijver dezes de 
vraag in , ake de al of niet wenschelijkb eid van de 
inste lli ng eener schiftin gscommissie voor de toelating 
tot de Bestuursschool beves t igend te Uloeten beant_ 
woorden, immers de tha ns gevolgde werk wijze br engt 
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voor velen een onaa9gename .. verrassing" te weeg. 
Hoewel op papier de eischen voor de toelating zeer 
billijk te achten zijn,' hedt de praktijk tach, vooral in 
de laatste jaren, uitgewezen, dat er meer teleurstel
lingen dan bevrediging worden gefokt, met het on
vermijdelijk gevolg , dat e r ee n dei ning in de gemoe
deren van die groep der ambtenaren, die in aanmer
hing zouden komen voor de s tudie op voormelde 
school ontstaat, welke zweemt naar ontevredenheid, 

Wat w il nu het geval ? 
Verdienstelijke ambtenaren, zoow el theoretisch als 

praktisch Qoed onderlegd, doch die zieh niet tot een 
Regentenfamilie mogen rekenen, moeten veelal plaats 
maken voor middelmatigen, of landsdienaren die niet 
aan de gestelde eischen voldoen, maar die in bloed
dan wei aanverwantsehap staan tot de Regenten , Be
treft deze laatste ea.tegorie ambtenaren, die eapacitatief 
even hoog staan als de eerstgenoemde groep, dan 
kan er geen gereede aanleiding bestaan, om te bewe
ren, da t de aanwijzing voor de Bestuurschool onbil
Iijkheden met zich mede brengt, 

Waar toch het afloopen van d eze onderwijsinrichting 
naast de geschiktheid in de praktijk een gewicht in 
de schaal legt voor de verdere carriere. springt de 
anbi\lijkheid. verbonden aan de thans gevolgde ge
dragslijn ten aanzien van de toelating tot die school 

des te meer in het oog; immers door de voorrang te 
geven uitsluitend aan de naaste bloed- en aanverwan
ten van de Regenten, komen de belangen van de 
groep der ambtenaren, niet daartoe behoorende, in 
het gedrang, 

Door een voorbeeld uit de praktijk te nemen. zal 
men zich een dUidelijker beeld kunnen vormen van de 
groote onbillijkheid. d ie bij de aanname als leerling 
Van de Bestuursschool kan demanstreeren, 

A, en B heiden geen Regentszonen. zijn op de 
Os via klasgenooten en als leer ling is A de meerdere 
van S, in de praktijk blijk t A eapacitatief ook geen 
mindere te zijn van B, althans nooit is gebeken. dat 
A de hem toevertrouwde werkzaamheden minder goed 
verricht dan B, In deze omstandingheden zou bij 501-

licitatie voor de toelating tOt de Bestuursschool A be
tere kansen hebben. doch op een Qegeven moment 
is een oudere broeder van B benoemd tot Regent. en 
deze benoeming heeft tot gevolg, dat A zijn plaats 
op de aanbevelingslijst moet prijsgeven voor B, Dat 
hierdoor het gemoed van A en natuurlijk ook van 
vele anderen. d ie in dezelfde olDstandigh~den ver
keeren. vergihigd is geworden met het gevolg. dat er, 
zoo geen ontevredenheid dan toch teleurste lling 
heerscht onder de ambtenaren en dat deze minder 

ambitie voelen voo r hun ambt. be hoeft geen nader 
betoog, 

De Regeering helIe deze in het oog loopende onbil
lijkheid op door een scbiftingscommissie in te ' s tellen, 

waardoor dus zoowel de dienst als he t Inlandsch 
Bestuurcorps gebaat worde. D e Inlandsche ambtena
ren, die zich er op hebben mogen beroemen. bet 
einddiploma der tweede afdeeling van d e O svia tE; 

hebb en behaald en die jaren in de pra ktijk zijr1. on
derhouden uit gemak zucht meestal bun op school ver

gaarde kennis niet. immers de ze komt toch in den 
dienst zeer zelden of nooit te pas, met het gevolg dat 

zij op het laatst hun schoolsche kennis heelemaal ver
geten , Dat zulks ni et ten goede komt van den dienst 

is een niet te loochenen Feit; vooral waar thans' zoo
veel wordt gevergd van de Inlandsche ambtenaren. is 
het wenschelijk. ja zelfs noodzakelijk dat ze tbeoretiSch 
ook goed onderlegd moeten zijn, 

Wanneer een admissie-examen wordt ingesteld voor 

de Bestuursschool , dan zullen degenen. die in de 
k "k " \ I ats pra h) voorult WI len komen, en in de eerste p a 

" d' , de Zl). Ie lO aanmerking wenschen te komen voor 
toelating tot meergenoemde onderwijsinrichting , wei 
hun best doen. om nun kennis te vermeerde~en. althar.s 
de op school opgedane te behouden , Hie ruit zal 60~ 
voortvloeien dat het onderwijs op de Bestuursscbo~, 
op hooger reil zal kunnen worden gevoerd. want Z~) 
d' 't d k oOlt Ie Die aan e gestelde eischen voldoen, zullen 00 n de 
het genoegen mogen sma ken die door velen begeer 

school te bezoeken, 
Naast d ' til' dient 

e inS e 109 van het admissie_exam en fd 
de thans bestaande voorwaarden te worden gehandhaa 

e~ daaraan stipt de hand te worden gehouden. d:; 
~I) dIe aan het examen wenschen deel te nemen die n d 
In het beZit te zi)'n van het 'dd ' I d r tWee e 

eln Ip oma e d' 
aFdeeling van de Os via of een daarmee gelijkwaar I~ 
getUlgschrift en naar het in ' ht h meerdere , d ZIC van un ... 
lO e pr k "k ' te" dati) aan de eischen voldoen ' dispensatJe 

eze ware uit te sluiten • 
Ten aanzie R' die 

k h 
n van egentszonen of diegenen . I 

rae tens hun b ovee 
I", ge oorte of aanhuwelijking::;o r 

moge IJk In a k' h ,,00 

h b 
anme r 109 moeten worden gebrac t te 

et a'll t van Re d ' d nt 
d' gent. lent een loyaal stan pu Z6 

Wor en Ingenomen' A' 'kel 1 
lid '1 IS' angezlen zij volgens artl c; 

, ,de meeste k h te WO 
den d ' " ans ebben am Regent ,,;,1' 

. lenen Zl) indie " h t e 
men als t h ' d n Zl) mochte n zakkeI'; op e e'; 

• oe oor ers b d d [JIe 
genoemde h I oven e formatie aan e 

sc 00 te w d 
V I or en aangenomen . I Z 

o gens de bestaa d htS 
lee I' ,n e regeling kunnen slee l' 
, ·r lOgen per )aar Worden Waar oa 
)aren sedert de invoe , aangenomen, ge lijlg 

CIng van evengenoemde re 



. ·h~ t aantal atiturienten van 6 Osyia's I. w . Probo
)inggo. Blitar. Madioen. Megelang, Bandoeng ~n 
Serang. waarvan thans 2 zijn opgedo~kt n. I. Serang 
en Blitar, aanmerkelijk is' aangegroeid zou handhaving 
van bedoelde bepaling voor de gegadigden bdeekenen 
een gering~re kans tot aanname als ieerling va - de 
Bestuursschool . zoodat het n. b. m wei te rechtvaar
digen is. dat het aantal leerlingen in elke Idas van 12 
tot 20 wordt gebracht. 

Resumeerende valt hieruit te concludeeren . 

8. dat de instelling van een schiftingscommissie 
noodzakelijk dient te worden geacht. terwiji m~er 
van dergelijke commissies tot partijdigheid of on
bilIijkheden zouden kunnen ieiden; 

b. dat de schiftillg geschiede door het houden ' van 
een staatsexamen ; 

c. dat .daarnaast. de bestaande voorwaa'rden voor de 
toelating tot de Bestuursschool worde gebandbaafd 
zonder eenige mogeiijkheid tot dispensatie. 

d. dat het aantal' aan te wijzen studeerenden jaarlijks 
van 12 warde gebracht tot 20, de toehoorders 

niet inbegrepen; . 
Tot slot doe ik nogmaals een beroep op de volle 

en daadwerkeliih medewerking van de belangheb
benden onder mijn collega's en ik hoop dat ik niel 
aan een doovemans deur klop. 

-. 
Pati SO E M I RAT. 

Breekt met de oude sleur! 
Laa t de V. A. J. B . zijn een veref'niging van 

lagere gl'diDiomeerde Inlalldseh be
stuuriambtenaren aileen! 

Aan den voora vond van een constitueerende alge
lIIeene vU\jadering . waarin pr8ctisch over bd toekom
Mige lot van de V . A. I. B. zal worden beslist. is he t · 
van le vensbelang U op te wijzrn. dat men bezig is ee.n 
xunstma tige o rganisa lie in bet leven t~ roep~n . ~I e 
~edert haar geboorte de kiem tot ontblDdmg m I lch 
.draag t. Waarbi;. wat wei zeer zonderling aandod, met 
enthousiasme wordt aangehangen e~n oude th~orie. die 
lIIen jUist kar t te voren heeft verworpen a ls zijnde 
'onjuist en derhal ve onbruikbaa r. Om op het laats te 

PUnt het eerst in te gaan: 
, 'Blijkens de oprichtingscil culaire van 15 Mei 1929 
heeft men om te gerakc:n to t de oprichting van de 
V . A. I. B. hd noodzakeli;k geoordeeld eent de Oud-
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Osvianen-Bond (d.w .z. de !aat&te levende afdeelinll van 
dien bond) op te heffen . Men begraaft dus het verier 
deri om eE:n nieuw leven te kunnen beginnen. Wat 
ziet men thans gebeuren? De nieuwe vereeniging 
neemt. als leden san: ambtenaren bij den lnlandschen 
Bestuursdienst (de z.g . A. I. B 's) als zoodanig werk
zaam. en ook degeneo die reeds tot hoogere raogen 
zijn bevorderd. of kort ~n goed gezegd: aile gediplo
meerde Inland.che bestuursambtenaren , valiaf A. L B. 
tot Regent. Oat tot dusver nog geen Regent of Patih 
tot de V. A. I. B. is toegetreden , is ~en kweslie van 
ti;d of een toevallige omstandigheid. die niets aan het 
beginsel afdoet. Voorts stelt de jonge vereeniging zich 
ten docl in de eerste plaats: bevordering van kennis 
op bestuursgebied. Voorwaar een schoon en grootsch 
streven, waartegen niets in te brengen valt, hoewel 
aan eeo vakvereenigicg. gelijk de V . A. I. B _er stellig_ 
een is. past deze bescheideoer, doch niet minder eer
lijke doelsteJling : brhartiging van de (vak-) belangen 
der leden. OverigeDs, de ontwerp7.tatuten komen ens 
voor een getrouwe copie van den toenmaligen O. O . B .• 
dezelfde organisatie, die men juist als schimmel heeft 
verbrand om de jonge plant tegen besmetting te be
schermen. De V. A. I B. ontpopt zich op due wijze 
als de he rboren O . O . B. onder een nieuwen naam. 
al/een mel dit verschil. dat de eersle vereeniging hasr 
aanzijn heeft te danken aan een "groep lagere ambte
naren, terwijl de bond een sc·hepping was van hoo
gerhand. 

Van groep gesp roken : w i; meenen in de complicatie 
van rang en en ambten in het Inlalidsch bestuur dr ie 
groepen te moelen onderkennen, n.1. de groep van 
lagere. middelbare en hoogere am btenarE:n. De eersre 
groep, rei ken de tot den rang van Assi.tent. Wedana 
en de daa rmede gelijkgestelden, is de doodwerkeli;ke 
ui tvoerder van de bestuurs taak en vorm t de directe 
schake I tusschen Volk en Regeering. De tweede cate
gorie. omvattende de rangen van W edana, Patih. 
Hoofddjaksa en Regentscha pssecretaris, heeft to t taak 
c~ole uit te oelenen o p de )agrre smbtenaren. ter
wij l bet corps hoogere a mbtena ren bezet wordt door 
de Reg en ten. die de opperleid ing hebben en leven. 
fungeeren a ls volkshoofden. 

Onder de auspicieo van den O. 0 B. zaliger zaten 
ambtenaren uit de drie corpsen broederlijk naa.t elkaar 
aan eenzelfde vereenigingstafel, hetgeen naar builen 
den indruk mOell wekken van eendracht. die machr 
maakr. ,Pc O . O. B was een vakvefeeniging. die haar 
aard nimmer verloochende. De samenslcllende dee1en 
roch ziin te het~rogeen. da. ze zich laren binden door 
den enkelen band van een schooldiploma. Het was re 
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voorzien . dat dit same r.gaan ~an cbefs en onderge. 
$chikten. van vaders en zoons vroeg of laat op een 
debacle zou uitloopen 

Een vakvereeniging tach stelt zicb ten doel band. 
baving en verbetering van arbeidsvoorwaarden en wordt 
opgericbt door personen. w ier vak-belangen parallel 
loopen of l eer nauw met elkaar in verband staan . Het 
is dus de gemeenscbap van belangen en het daaruit 
voortvloeiende saamhoorigheidsgevoel. die de eenlingen 
bi nden tot een organisatie. Wanneer de band niet sterk 
genoe:g is of in het geheel ontbreekt. dan valt de or. 
ganisatie uiteen al s een kaartenbuis ; in het gunstige 
geval metamorphoseert de organisatie zich tot een stu. 
d ieclub o f ontpopt zich Ie Kwader UrI.' als een politieke 
vereeDlgmg C hef en ondergeschik t" booren nu een. 
maal nie t thuis in een vak-organisatie. Oit is niet in 
beider belang ; ee nerzijds verli"st de chef hierdoor Iijn 
rang.su periorite il. he tgeen niet bevordelijk is voor de 
d iens tleiding en a nderzijds legt de ondergeschiktc daar
door zelf. zijn vrij heid va n beweging aan banden . Bei
der belangen zij n vaak tegen&tr ijdig en het is altijd zeer 
moeilijk o m uit de tegenstrijdige belangen het a lgemeen . 
belang te vinden. da t he t rich tsnoe r moet zijn van zoo'n 
v"reeniging. M e n is dan steeds aangewezen op een 
al<;jemeenen vijand . tegen wien men zijn aeties kan 
richten. Besprekingen loopen aile vanulf over alge
gemeenheden. terwij l onderwerpen van specifiek groeps. 
belang angstvallig worden vermeden op gevaa r af. dat 
anders in den eigen boezem der vereeniging de 5trijd 
eerst recbt IOU beginnen. Oaar komt nog een voor
naam facto r bij. De lnlandsch bestuursambtenaar in 
doorsnee heeft eell. sentimenteele hang ' tot Iradilie en 
hierarcbie . een eigenscha p. die o verigens nie t slecht is 
te noemen in den wa ren l in van bet woord. E en recht
geaa rd ambtenaa r Ial nooit in het openbaar tot een 
stap overgaan. voor en a leer Iijn .. baas" hie r toe direct 
of indirect zijn toestemming heeft ver leend. En hij Ial 
Iicb ook er voor wacbten de aandacbt op I icb Ie 
vel tigen nocb in goede n. noch in kwaden zi n . T oen 
dan oak de voorman va n den O. O . B .. behoorende 
tot het cor ps hoogere ambtenaren. I ich uit den bond 
te rugt rok . brak ook de kunstmatige band. die tot dus. 
ver de leden bij e lkaa r he eft gehouden. De midde lbare 
groep. der traditie get rouw . wachtte gelaten d d ' 

. e Ingen 
af. die van boven zouden komen. En wat d I 

en ageren 
a mb tenaar aangaat. geen baBr op zij n hoofd na tuurlijk. 
dat,.e r aan dach t. om de rol van .. mijn broeders hoe_ 
der over te nemen. Z oo is de O. O . B. na I d' 
I"d b k I ~g Urlg I) en zac t en a m .... . de eeuwigheid . 
Hij ruste in vrede I lngegaan. 

Uit deze droeve geschieden is nu dient d ' . 
I.' Jonge V. 

-
kL h voo rdee! A. 1. B. een moraal te tre ",en. am ' er aar 

mel.' te doen. Ook het stranden van veil.' I , g . vak
bonden van Inlandsche ambtenaren a ls de I. p , B. en 
qe O . I. B. A . zij haar Ioovele bakens in lee . Oaareo

tegen schromI.' zij niet een voorbeeld te nemen aan 

I 'd k .. b an andere so I I.' va -orgaDlsaties van am tenaren v 
diensttBkken zooals die van Europeesche poli t ie .ambte:

naren en van Inlandsche onderwijlers. 
I ' e De O. O . B. heeft _ aldus de oprlchtingsci rcu air 

I k h · pgezet. geen evens racht, omdat hij te grootsc IS 0 .. 

Welnu. laat de V . A , I. B. dan een vereeniging z1)n 
van oqze kleine groep van lagere gediplomeerde aOlb~ 

. '1 be-tenaren aileen! Wie veil.' belangen beharugen WI ... 
hartigt er geene. De oprichlers der V . 1\ .. 1. B. %IJrI 
Mantri's-politie (? Red . ) en het contingent van lede

lt
" 

b 0 dsn 5 estaat voor 95% uit lagere ambtenaren, eson k-
dient het V . A. I B,-orgaan zich aan als een spree 

b h b estuurs-trompet van .. am tenaren bij den Inlandsc en 
dienst" . Is dit wei recht door lee? Moet het bij det 
Opmerklamen toeschouwer niet den indruk wekken a ~ 
%0 d d I b , ." de conse-u I.' I.' agere am tenaren hUlve[lg zlJn 1 #) 

quenties van eigen handelingen zelf te aanvaa rden 'd t 
o V A I B " pen a e . . . . dient voor Iich Ielf te beg rl) , Is 

ze, vooral door aanneming van Osvia.leer ling.en a
e

_ 

aspirant-leden in wezen is een vereeniging va n Joog 
den 

ren, wier uitingen wei nooit vrij zullen zijn va ll _ 
. I d voor 
Inv oe van het Vuur der jeugd , 'Ze heeft kunneo 1 
. d ' g ehee 

lien. at de oudere bezadigde ambtenaren noo lt Z e 
zullen instemmen met haar faits et gestes m . a , w' , d 
h f . h I ellteo 

ee t IIC moete n afvragen . of de ouderen we g f1 

.. h toeloOF 
ZIJn van aar gezelschap , Gezien den gering en B. 
Van h . d h V A I en Ult e oogere corpsen mag de . ' t-
di . . bean 

I.' vraag VOor Ilch zelf in ontkennenden Zln en 
woorden. Goed beschouwd hebben de Oliddeibaee bij. 
hoogere ambtenaren geliJ'k en beklagenswaardig IS . ' 
d ' d reO ' 

Ie tevergeefs dingt naar de genegenheid vall a n e I In' 
Onze uiteindelijke wensch is natuurlijk, da t al e ill 

landsche b t iseereO 
1.'5 uursambtenaren zich g aan organ geO 

cate . h belan 
goClsc I.' organisaties. die de' bijzonder e , zicb 

-tot in d kl ' n die 
I.' emste details kunnen behartige n e . eeo 

Voor gr t I en 10 
0 0 I.' a gemeene bel a ngen central i5eer Ife' 

federal' 0 h zoo 
.. Ie. oc waar wij van dit ideaal no g oll~e 

af ZIJn, doen wij het beste en het verstandi\ls te IJII,-
vereeniging I eede a . 

van Onze groep lagere gedip aOle nisaCle. 
tenaren al vast te maken to t een model- org3 

o , f 

£1 0 &' *1 Hel is .. Ooze t eO 
b goenszlns oen aa nmaliglng waoneet Wi!" bteO~ 
.schouwen al. h ' A'" o{,6 

bij d / I 01 orga an van de .. Vetoeoigiog vao r g~aO 
d Von n andschen Be.luuudlenat" Immers bet is b.t 0 , 
• . A, I. B, ' 



011 moe ten wij hier voor in de leer gaan bij d~n be ken_ 
den ezel. die zich geen tweemaal aan denzelfden steen 
stoot. 

Eerst dim zullen wij verder z:ien! 

De Malangsche collega·s. 
• 

Nool. Het be.tuur onlboudl zicb voorloopig noll' van op- en 
~aamerkingen. Zlln standpaal .al op de •.•. ;aarvergaderiDg wor
deD uileengezet. 
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He! B.Stuur. 

Uit de partij. 
Ontvllngsten. 

Soemendro. Pekalongan 
M. Sab Notoamiprod;o. Soekopoero 

( Probolfnggo) 

Sa madikoen. 
Soen;oto. 
Iskandar. 
Soemadhi. 
Hoedo;o 
Semarang leden 
Advertenties 
Soeprapto. 
Harman, 

Soerabaja 
Panolan 
Poerwodadi 
Soekoredjo 
Trawas 

(Blimbing Malang) 

Tr~nggalek 

f S.-

" 1.-

" 1.-
" J 2.-
u 2.-
..23.
.13 -

M 3-
.. 2.S0 
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Nieuwe t~den. 

1. M. Rasadi Nataprawira; fd M. K. Madjalengka. , 
2. M. Soetisnaatmad;a. A. I . B bi d Regent .. 
3. M. Hoedo;o. A. W . Trawas (Soerabaja). 
1 R. S. Mangkoekoesoemo. A. J. B. bi d Regent Rem-

bang . 
S. Sard;oe. A. I. B. bId Wedono Tegalombo (Patjitan)· 
6 R. Soekohard;o. A. W. kota Blitar. 
7. M.Moedajat. fd. M. K. Blitar. 
8. M. Kamo Dirdiosoebroto. A. I. B. bid Wedono 

Samboeng (D·emak). 
9 S. T ed;okoesoemo. A. I. B. bid Wedono Tengge

les (Koedoes). 
10 R. M. S . Djo;o Adhiningrat, fd. M. j- . Gew. Re-

cherche Bandjarnegara. 
11 . R Soer;adi. Adj: Djaksa Djember. 
12. Djohardi. fd . M. K. Djember . 
13. A . ()im;adi. Ass. Wed kota N gawi. 
1-4. Soehardjo. A.I.B . bid Wedono GendingaD (Ngawi). 
15. R. Armoen , A. W. Djatilawang (Brebes). 
16. R . M : Soeprapto. Fiscaal-Grifiier Magelang. 
! 7 R · Sosroboesono, A.W. Tjokro. Grabag i Magelang). 
18. R . Soerioprawiro. A. W. Boroboedoer. (Magelang >" 
19. R. Soenarjo. fd. M. P . Veldpolitie • 

20. R. Abdodrachman, A l.B. bid Regent " 
21. R. Sakri Tjokrodipoero , fd . M . P . Salam .. 
22 Sen tot. A. W Doekoehseti. Tajoe {pati}. 
23. M. Soe;arto Sastrokoesoemo, A. J. B. bId A. R. 

Demak . 
21. R. Madiroso o. 9 Koesoemowid;o;o . fd M . K. 

Bondowoso. 
25. M. Danoesoewo;o , fd . M. P B. 8. Sengkoling 

(Malang) 
26. Rd. Gaos Hardiosamantri , fd . M. P Stadspolitie 

Hoofdbureau Bandoeng. 
27. Entol Dioenaedi. A.I.B . bId Regent Bandoeng 
28. R. Oesman Wangsaprawira. A. W . Garoet. 

Mutaties. 
I. Mas Oesman, A . W. Loembir. di trict Adjiba 

rang {poerwokerto}. te voren fd. M. P . Pe:malang. 
2. Soebiantoro , fd . Mantri kaboepaten Magetan. te 

voren A . I. B. bij den Ass. Resident van Politie te M a
lang . 

3 R Mach moed Kartod ilogo, A. I. B. bi d Wedana 
van Mr. Cornelis. te voren A. I. B. bid A. R te 
Tanggerang. " . 

4. Soeprapto. fd M antri Poli tie BJimbing (M alang). 
te voren A. I. B. bId W edana Kria n. I 
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Belangrijke , mededeelingen. 

Voor de leden det V . A. I.. B. buiten Semarang 
wordt hierbij bekend gemaakt. dat onze Voorzitter. 
de heer Abdulkadir Wid;ojoa tmodjo benoemd is tot 
Secretaris bij het Consulaat d~r Nederlanden te Djeda 
(Arabie) en zal binnenkort - vaar onze ;aarvergadering
Java verlaten. Hoewe1 door zijn heengaan de veree
niging cen krachtigen werker verliest . t6ch Iullen we 
hem uit den grond van ons hart gelukwenschen met 
zijn benoeming. welke tevens een promotie beteekent. 
want wij beseffen. da t het een hoogere roe ping is. 
d ie hem van ons doet scheiden . En zeker kunnen we 
o ns gelukkig prijzen. da t onzen voorzitter zulk een 
. onderscheiding" is ten deel gevallen. 

Hij zal ons veriaten, doch wi; gelooven niet. dat hij 
O DS zal vergeten. W ij hopen ten minste, dat hij ons 
Iij n geestesproducten niet Ial onthouden . 

G liickauf! 

In verband met verschillende omstandigheden ver
Ioekt het bestuur de leden beleefd van a1 heden aile 
Correspondenties en geldzend;ngen te richten aan den 
P enningmeester. den heer Soemard io. Pete/an R.edio-
6ari No. 472 Semarang . 

Voor de vele fouten, voorkomende in ons vor ige 
orgaan. vraagt de redactie de clemen tie der lezers en 
inzenders. Rectificatie blij ft ditmaal achterwege. 

Wat wij ontvingen. 

Van de .. lndonesische studieclub" te Soeraba ja 
hebben we ontvangen een exemplaar van .. Pan jebar 
Pengarti". een boekwerk dat bestemd is o m het 
analphabttisme binnen den kortst mogelijken tijd ui t 
deli! gewesten te verdrijven. Een aardig boek voor 
hem. die ernstig streeft naar den vooruitgang der 
Volksontwikkeling. 

Verder bereikte onze redactietafel vemad,' , 
. ., "nl oean S 

P~/dato • een handleiding voor personen. die zich 
willen oefenen in het spreken voar het puhliek . Dit 
boek;e is verkrijgbaar bi; den Boekhandel K 
d · " A b .. ema-)oean. m engan 126 Semarang . 

R.edactie. 

• 

De Inlandsche Bestuursambtenaar 
en ZIJn schulden. 

Pr%og: 

. De Bestuursambtenaar mag geen gewoon mensch' 
zijn ; hi; sta boven ieder ander belang; ' hi; verh.e.ff~ 
zich boven het Stof der Wereld . Iedere menschelijke 
behoefte zij hem vreemd, want het profaan_mensche
ijke belemmert zijn scheppende en ordenende Taak, 
de Taak der Wereldheerschers . . . . 

Staande op den navel des Heelals. steunen zijne 
voeten op den Wereldtorscher Hjang Anantaboga, 
reikt zijn krUin tot het uitspansel Anantariksa. en 
omvatlen zijn armen het heele Zonnestelsel . 

Hij zij een Visnoe. de Onderhouder . . de Verzorger ' . .. 
Hij bezitte een oneindig breeden rug. waartegeo 

afstuiten aile pijlen uit de kokers van Verwijt. van 
Stille_ Wenk. en van die vde soorten van Waanzin . 
zoomede van die van Veron"elijking. door boven hem 
staande Goden afgeschoten 

I ntroductie : ' 
* :to • 

, ~chulden-maken is een schuiltreurige. belachelijk-
lleltg-menschelijke daad. duizend mijlen onvereenigbaar 

DIet den AI - Zaligen persoon van den Inlandschen 
Bestuursambtenaar. 

Geen enkel 00'0 argument ter vergoelijking van z 
d. ad kan l ich staande houden . 

Zijn loon is ontoereikend. Praat een bovenna tuurlijik 
wez~.n over aardsch loon? Over . oude datum " ? 11 . . . : . 
d ZI)n vrouw is ziek of bevellen, desnoods van ee.ll 

fle_ . vier-vijf_zesling . Wasrom tr6uwt hij ? ! Is dat 

ge~~ . niet~g-menschelijke handeling? . . . . . E . 
IJn kmderen zijn ziek. bi' dozi'n~n tegelijk. r 

bestaan geen kinde I ) J 
D 

ren. 
ringende f '1 ' .. • . h t eet 

ami Ie - omstandigheden eisc en 
veel van l " fi . . ' I .' • W I)D nanclen. Een God heeft geen famtlle . • . 

as het beZ 't en vall 
fam' I' I d I van een vrouw, van kinderen .. 

I Ie e en een 'I heve.· 
A b s we vereenigbaar met het ver 

m tenaar-ziJ'n d h . moe ten 
be II . an ad die vrouw maa r nlet . 

va en. in elk I datUIll • 
da geva niet op zoo'n ouden 

n moesten die k' d k wordell, 
alth ' In eren maa r niet zie te 

ans nlet zood . k 'ng 
h B OI g ziek. da t de doktersre en l 

oog VOOr des a b ~ dt. daP 
111 m tenaars portemonnaie wor· ~ 

oesten al die fa ' j' I d d 0'" 
standigheden" ml Ie, e en maar geen "dringen e ~ 

D B organlseeren ! " , .' b I 
)", . e . B.- man is toch mensc 
'~ I etwaar ? geen gewoon . . 

• 



De hoogere Goden verge ten echter een ding : . . . 

Schaal A 5 en A 24 zitten nog altijd in de .. gewone" 

B. B. L. Het"zijn nag steeds gewone schalen. gewone 
kol o mmen. op gewone grondslagen van den grooten 

Toovenaa r D a mme . (n. b. gewone Toovenaar), 

Ie A cte, 
* * ~ 

Wat ee n ontsteltenis. wat een ontfiuchtering is het 
Voor de hoogere Machten . als ze tot de ontdekking 

kornen. dat juist de B, B,- mensch en ov er het alge-
meen het diepst in de schulden zitten . ' 

En h e t moois te is. dat ze nog ni et al les te weten 
komen . en het beetje . waar ze achte r zijn geko men. 
is toch reeds zoo onts tellend ! 

Hoe ze ,.het 'm lappen" om het handjevol waarheid 
te verkrijgen ? Eenvoudig genoeg! Blanco staten worden 

overal verspreid. en iedere a mbtenaar moet " getrouw" 
invullen. welke beren alzoo op hem loeren, En opdat 
hij alles eerlijk zal opbiechten. laat men zeer dUidelijk 
doorschemeren. dat • groote schuldenaren" geholpen 
zuBen worden . laten we zeggen : uit de Volksbank, of 
zooiets . 

H et lokmiddel is zeer aanlokkelijk . en 
geniaal uitgedacht 

Doch. . ' komt het door de meerdere geniali-
teit der visschen, dat ze er niet bijster gretig naar 

happen? 
Een kleine visch echter heeft zich zeer Ongeniaal 

getoond. slikt de vergulde worm , die zoo appetijtelijk 

a an de snoer danst. . hij geeft (zeer on-
B , B.-isch !) alles op .... . a l zijn beren .. . . . . 

De overige visschen glimlachen, schudden het hoofd. 
en . • .. . . bewonderen (beldagen?) zijn eerlijkheid 

( , • .. sto ' ,' . . teit ? . . . , . ) 
D e Kle ine visch zit nu te grienen " e ... scha

terlachen. van gel uk. dat zijn conduite prijkt met de 

eervolle vermelding van " onverbe terlijke, groote schul

den maker" . . . , •.... 
Honde rd jaren zullen voorbij gaan . voordat die 

verheven titel w eggevla kt 'Nordt .. , • ten zij er een 
Wonder gebeurt . , ... Hel aas gebeuren wonderen 

nu niet meer. 

lIe A cte:: 

* * * 

Het gevie l in Marco Polo's velvarend ga ud - e iland 

lawa _ Dwipa dat een nietige B,B. - man zijn "O nmen
sche lijkheid " 'verloochende door een schuld bij een 

ZOOn van het He melsche Rijk .. 
De man onderhield een gezin van meer dan 25 
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(zegge vijf en twint ig ) personen , had een bet rekkelijk 

schraal in komen . . .. . Het was .. dus·' zeer onv er 
geeflijk, dat hij beren had. . . . ' . ' . . . 

De scheefoogige loon van d e gele zeeen moe t zijn 

belastingschuld betalen. en werd terzake aangemaand 
door hoogere Goden. 

"Tida bisa, " ze i de babah. en zeer geniepig verklaardc 
hij er bij. da t hij de b elasting slechts kon betalen. 

ills . . .. . d e niet ige - man met - 25 - g ezinsleden zijn 
schuld beta a ide ! . . . . . . . 

De hoog ere God en . die zich ver boven de bruinc 
godenschare verheven waanden , vatten v lam en spuw

den vuur . . . . . . . En ze hielpen den niet igen man 
. met een nieuwe schuld , waa rmede ba bah w erd voldaan . 

die zijn belasting ' met dat geld aanzuiverde . .. 
Babah grinnikte •. . .. Twee vliegen in een kla p ! 

. . . . , inschuld binnen , bemsting voldaan ! . . ... • 
Maandelijks werd het inkomen van den nietigen 

man ing ekorr met een zeker bedrag. om d e nieuwe 
schuld af te b e talen ' . .... . 

K oor van schuldeischers: 
(Wijsje : Witin g klopo) : 

Bra vo. bravo. seka rang gam pang seka li. 
Kalo ada tagihan padjeg. kami inC 

D jangan sigra lek as bajar, 
Ada dja lan sanget majar. 

Baik ra pport kepada Sang Kandjen g Toewan. 
Pjaji ini . p jaji itoe, ta'ka roean . 
Poenja oeta ng poeter -poeter. 
H a ti hamba sampai soeker . 

Ka lo itoe prijaj i oetangnj~ loenas. 
T entoe kami bajar p adjeg, leka s-Iekas. 
Moesti Ka ndjeng la ntas oeroes. 
Ieoe pja ji sam pai kaw oes . 

lIfe. A cte: 
* * * 

E en schuldmakend e klein - B. B,- man had he t geluk. 
da t zijn .beren b ekend w orden bij d e hooge Goden. 
waardoo r hij d en titel verwierf van "Kampioen schul
den maker" . 

N a tuur lijk weer door d ie o nzinnige " familie-omstan
digheden" Enfin , 

Een ander groot geluk was. dat een halfgod op de 
een o f ander~ manier een van des kampioens schuld
eischers bij de lurven kon pakken. In elk geval o.p 
een wondermooien morgen vernam de kampioen. dat 
de halfg~ "de zaak" had onderzocht'. en zich daarover 
in zeer " opbeurende" termen tcgenover vele ambtena
ren had geuit 
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Onze kamoioen kreeg een dreigbrief. .. . .. . . . . . 
Hals-over-kop klom hij op zijn rammele nde s toom fie ts. 

(zeke r op afbeta ling L) en jakkende naar de n babah

schuldeischer. beta aide alles ineens. en vro eg om te

ruggave van de schuldbekentenis. ..Tida bisa". zegt 

de Babah triomfantelijk .. itoe soerat oetang soeda 

diminta sarna Kandjeng Toean. Boleh minta sadja 
sama dia. " 

Een groot vraagteeken op het gelaat van den 

schuldenaar! .. Babah. loe gila. . . . . . loe andj .....• 

e:nz. De kampioen was woedend. .... . docb mach

teloes ! . . . . . . . 

Eindelijk verliet hij de in stilte grinnekenqe scbeef

oogmenscb. met in zijn zak een amicaal vodderig. 
br iefje van den babab aan den Kandjeng . om de I;>e
kentenis aan den schuldenmaker nu reeds af te geven . 
• Boleh diparingken" sebree! babah letterlijk. 

De sehuldbekentenis bleef weg. al herinnerde de 

kampioen-schuldenmaker den balfgod om de terug-
gave . . .. . . . 

N a ± 1'/4 maand kreeg hij pas antwoord. dat 
het pa pier overgegeven was aan een hoogere god ... 
En tot h e t vergaa n der Werelden zal de wachtende 
waarschijnlijk steeds wachten' op de bekentenis van 
zijn reeds voldane schuld bij den grooten babah. die 

zoo bevriend scbeen met de goden. dat zijn paperassen 

door deze w erden bewaard ...... . 

Slot : Indien a lle goden en aile schuldeischers eens 

zoo deden . dan konden d e deurwaarders naar huis 
ga a n. de civiele gerechte n zouden overbodig worden ..... 
De b abahs en de se chs dansen een vreugde-dans . .• . 
geen gerechtskosten, gee n ferkara·s. ga mfa ng sekali. 
Kalo a da fri ja ji oetang tida bajaI. lapotke n sadja dan 

ito e soelat-so e lat d itjoendjoeken . na n ti te mtoe disimfen 

sama itoe Ka ndjeng-kandjeng boeat dia ntjam itoe frijaji 

moesti ta ko et, a loes bajar loena s sarna sekali . .... 

Vergeno egd wrijft d e ba bah zich dan de banden, 

zegge!1de. . Sanja poe nja padjeg temto e tida aken 

noeng gak. dan ka la a da frijaji a nge l baja l d ia poenja 
oetang frijaji jtoe mist i saja lapotken.· 

Machtig is hij. maehtiger i~ hij en he t mac h tigs t is 
H " I II 1) •• • 

T R ISOELO. *) 

. ) D wilinggo no2mt zich in het vorvolg T .isoolo.", 

B. B. Lexicon. 
Ambitie: 

Is animo een onafsc beidelijk vrindje van O svia-gega

digden. ambitie houdt in dit lexicon verband met de 
oud-Osvianen . 

In het dagelijkscb leven is dit de trek van volle 
tevredenbeid. ijve r en toewijding van degenen. wie 
eenige taak is opgedr agen. 

Een groot deel va n oudere en jongere oud_Osvianen 

ligt met den heer va n Dale overboop. want ze willen 
ambitie aldus uitl eg g en: . 

Ie . de trek. waarmede door de A. I. B.'s de adver
tentie-kolom men der kranten worden nageplozen, hopen
de daarin een oproep aan te treffen voor bv : Commies. 

Commies-redacteur. arbeids-controleur. employe in 
particuliere ondernemingen enz. 

2e . de woede. waarmec;le zegelpapier wordt gekocbt. 
rekesten worden opgesteld en ingezonden (door oudere 

en jongere Aibs ). om de in sub . 1 genoernde betrek
kingen te veroveren. 

P. S. De ambitie tot \rerovering Vdn d e Wedonc -
pe t of Patih-songsong (van de gouden pajoeng s prekeD 
ze ni e t eens I). noemen xe: wan _ ambitie, slechts te 
vinden bij de volslagen optimisten in de Aib-gilde. 

Assistent_ W edono. 

Assistent 

Wedono 
T otaal: Ass. Wedono 
Assistent == adjunct 
.. w o rdt mogelijk w eI. " 

onder 

districtshoofd 
- onderdistrictsboofd 

ads pi rant, beteekent eig e nlij ~ : 

Dus Ass. We dono wordt rno gelijk w e i W edoDO-
Het .. mogelijk" is zeer vaak onmoge lijk, omdal het 

beheerscbt wordt door zeer zeldzame fa ctoren , a ls: 

a . de berninnelijkheid van een J 2-ta I cbe fs . om je 
met bun allen tegelijk volledig g eschikt te v.erkla ren; 
en /of: 

b. de g enadigheid van God. om je een duwtje n21ar 

boogerop te ge ven ; en /of: 

c. de weldaad van Fortuna om op h e t kriti eke mO
ment met ee n kruiwag en aan te drag en; en/of : 

d . enz. enz. enz. enz. 

• 
E e n def initi e v a n he t w ezen va n een Assiste nt WedonO, 

is beusch nie t mogelijk. Een schuchtere paging. a m 
eenige trek ken uit te bedden . is echter te wagen . 

V o areerst zeg t D w ilinggo in zijn (hun 1) Koude 
Douches, d at 'n leegloo pende reke nman iak heef! uitge; 



rekend. dat een A. W. 74 soorten werkzaamheden heeft. 

Toen ik onlangs die weergalooze reken.acrobaat ont
moette. zei hij er bij. dat die 74 soorten verdeeld zijn 
onder aIle Departementen en hunne takken. takjes en 

twijgjes. Iedere tak. iedere twijg, twijgje, zijtwijgje be
schouwt zich zeer vaak als chef. zoodat een A. W. 
minstens. lat!::n we zeggen. 2 X 74 chefs hee ft. Z eer 

prettig overigens ! 
Hij werkt desnoods 24 uren per dag. Diep in den 

nacht kan hem een tontong·tiga uit zijn bed halen. en 
dan moet hij het eerst op de plaats des misdrijfs aan

we zig zijn. lidst niet met een auto of een motor. doch 
met een karretje of een fiets. Wanneer aldaar de auto
rijdende chefs reeds precent zijn. dan mag hij nooit 
zeggen. dat zijn paard kreupel is. of dat de koetsier 
zoek geraakt is geweest. of dat de bets band onderweg 
lek is. enz. Het eenige wat hem te doen staat is met 

een dfen gezicht te zeggen: »Dalem lepa!." 
Glijdt een dame over een pisangschil op het asphalt. 

zoodat ze van haar hooge hakjes mimelt en haar korte 

knierok scheurt. weI. dan mag de A . W. de snoode 

pisang-eter opsporen. . 
Loopen er in de kampong eenige smerige honden 

zonder penning rond. of. zit ten er verkoopstertjes 

(vooral leelijke) langs den kant van den weg - al staat 
er geen bord met een vel' bod om langs dien weg te 
verkoopen ~. dan gebeurt het heel vaak. dat hij uit den 
mond van een boven-hem-gestelde (of van .een zich

boven.hem_st",I1ende.groote-man) de hoogst vereerende 

toespraak hoort: .Sten tida liat?" of , Sten ongeschikt. 

K " enapaaa . enz. 
Zoo zijn er we! 1000 of meer van dk "groote 

dingen" . die in staat zijn den t\ . W. zulke opbeurende 

toespraken van chefs. half-chefs. kwasie-chefs en geen-

chefs. te bezorgen. · 
Bij dat alles is het dus alleszins noodig. dat een 

A. W. hebbe: 
fd (h ) en 74 paar 

B. 

b. 

c. 

d. 

e. 

minstens 74 hoo en ersenen 

74 (de laatste vooral voor de 
annen. oogen 
pisangschill en. verkoopstertjes en honden zonder 

OlD steeds het eerst te 
penningen ! ). 
Zevenmijls laarzen. 
voo rda t ie mand andel'S 

vereischte op een 

zijn. 
plek 

aallkomt. II 
ee n zeer breeden. harden rug, waartegen a es 

afstl.iten kan . fh d 
verdraagzaamheid, de doc ei 

het geduld. de '1 om aile 
en de zwijgzaamheid van een pi aar. 

. a an te hooren. 
opwe kkende redevoermgen d 

uur om zon e r een 
ee n effe n gezicht als een ro I' pelen ' 

d 'ng te kunnen IS • 
zw eero van aan oenl 

II 

"Hinggih. ha bdidalem I" pat." 
r. enz. enz . 
T enslotte herinner ik mij als laatstl! bijzonderheid de 

woorden van ee n mijner leera ren (de goede man leeft 
nu nog en ik 'greet hem van hieruit): ,. Het tractement 
van een A. W. is, als je er goed over naden kt, heusch 
niet meer dan een aalmoes. " 
. Wat hij daarmede bedoelt? 

WeI. de Malangsche Aibs hebben het reeds zeer 
goed gezegd en toegelicht, geloof ik. (*) 

(*) Zie Ooze Bode vao November 1929 No. I I. 

B. B. Een verzameling van zeer hooge. hooge. middel
matige. lage en zeer lage betrekkingen , kenbaar 

aan de W-knoopen . Vv'-petten, gestreepte of gele pa
jongs. atilla ·s . oppassers enz. 

In den ollden tijd was de leus van aile jonge meisjes: 
"word later mevrouw B. B.". te weten Den Ajoe 
Mantri. Den Ajoe Siten , dito Wedono enz. Toen was 
B. B. een machtig tooverwoord . een wonderformule. 
tot het ontsluiten van a\le ouderlijke en jonkvrouwe
Hjke harten. 

Thans? •... O. Kasian! 
lk, oude zondaar, heb ta l van jonge Landsdochteren 

"beluisterd" en hoor steeds: 

,,'ndaq maoe word den ajoe Siten. La wat voor ! ? 
»Als isre r Feese. heelemaal niet in tel. Als sowan 
. bij Bendoro Raden Ajoe Regent moet met zwart 
"baadje. kain latar-ireng jang oud. en zonder sie ra
"den . Als dud verschijnen met. gelang-kaloeng en 
"sloffen. w a a a h tentoe moeka asem ! . 
Daarom spannen de lieverds zich nu in . am la ter 

mevrouw Dokter. mevrouw Sinjir. mevrOl1W Opzekte r 
te kunnen worden . 

. Altijd rijden - nja in een auto. zeg! Sowan ngolo 
"sodan. bestaat niet! Als op bezoek bij w ie ook, ja 

"durf wei met zijden kabaja . kainnja ba bar doebilah
"setan. en natierlijk met sieraden e n sloffen ! En 
.a ltijd mesti goed ontvange n door mevrou w Regen t 
"of mevrouw f\R ; direct krijg stoel. kog! En dan . 
"tractement-nja ook erg veel. Ais B. B •• in de rege l 
"vee l sch ulden , en dan di ojak-o jak. A is rijk , ja di 
"spion . L a soesah. kan! M asa. salar isnja w einig. 
"kog mag ni et arm. En als rijk . ja mag DIet. La. 

"hoe? ! enz" . 

Dit . wat de "vrouwelijke B. B. 

E n de mannelij ke ? . 

stem" betreft. 

Ga nC'@r D wi linggo. en zit eens eeu hal f uurtje o nder 

zijn (hun 1) koude douches! 

Poed;angga Tjarita P radja . 

n 
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Het Inl~ndsch B. B. 

Stelt de desabevolk' ng nog vertrouwen in de prija

jis, heel anders is het gesteld met de stadsbevolking. 
Daar is de macht van het B. B aan het tan en. 

Na den Russisch - Japanschen oorlog toen het land 
van de Rijzende zon den Russische kolos had verslagen. 
van dien tijd af began de v rijheidsgedachte bij de 
Aziatische volkeren post te vatten. Langzaam maar 

zeker neemt die gedachte een vastere vorm aan . In heel 

het Oosten is het ochtendgloren van de nationale 

gedachte zichtbaar gewordeo. ook in ons Indie. Sinds 

dien heerschen er andere toesranden. mede ook het 

gevolg van het zich door de ·inheemschen eigeo 
maken '\I'an Westersche techniek. het opnemen van 
Westersche kenois en het' zich aanpassen aan Wester
sche opvattingen en gewoonten. B"art het daarom 
verwondering toen de cud-Gouverneur van Atjeh de 
heer Swart een jaar geleden. na een langdurig ver

blij£ in Nederland weer lndie betrad getroffen werd 
door een heel andere houding van de Inheemschen? 

Het onderstaande, hetwelk wij aan het Aig. Hbl. ont-
leenen. is van de hand des heeren Swart . 

"En zoo bell ik dan tot mijn spijt gedwongen te 
verklaren. dat ik zoowel onder de officieren van de 
land- als die van de zeemacht, zoowel onder het corps 

Nederlandsche als Inlandsche bestuursambteoaren. in 
,de zakenwereld en over het algemeen onder de ge
heele Europeesche bevolkingsgroep onzekerheid en 
onrust heb aangetroffen voortvloeiend uit de schier 
algemeene overtuiging dat het Nederlandsch gezag 
bij de huidige Regeering niet veilig was gesteld". 

Ais de gewezen Vice-President van den Raad van 
lndie tijdens zijn reis in Indie on rust en onzekerheid 
bemerkte ooder de lolandsche bestuursambteoaren. dao 
verte lde hij geen onwaarheid. 

On rust en onzekerheid voortvloeiend uit de rechte
loosheid *) van de ambtenaren. 

On rust en onzekerheid voortvloeiend uit de machts

wellust *) van sommige hoogere Europeesche en Inland
fiche B. B.-ambtenaren. 

Onrust en onzekerheid voortvloeiod uit de beruchte 
schaal A . 24. 

Ais hij meende dat de oorzaak ';"n onrust en onze
kerheid lag bij de thans gevoerde politiek van de 
h uidige Regeering. dan zijn wij de ee rsten die d it 

tegenspreken. 

OJ Is het inderdaad zoo ? 
Het lijkt onl • • n beetie te sterk ! 

Red. 

Wie kracht zoekt in een straHe bewindsvoeriog en 
een politiek van .. Iegt aan vuur" tot richtsnoer neemt, 

werkt juist het extremisme in de hand. waar;'oor de 

heer Swart en zijn geestverwant Treub die de Regent
nationalist kwalificeeren al~ te zijn gevaarlijker dan 

de echre communsiten. het zich zoo vreeselijk aantrek
ke'n 

Naar aanleiding van de Novemberrelletjes in 1926. 
heefr de heer Tjipto een brochure uitgegeven en als 

een der oorzaken noemde hij het onbarmonische in het 

tegenwoordige staatsbestel tussehen de regeerders en 

de geregeerdeo . Deze stellin g is ook van toepassing 

op de B. B.-ambtenaren ten aanzien van de bevolking. 

M et haar moeten wij een harmonisch geheel vorm en. 
Daarom is het zaak tekening te houden met de zich 
steeds wijzigende inzichten van hen. wier belangen 
wij rnoeren behartigen. Dit niet te willen begrijpen is 
de redeneering van een ziende-doove en een ziende
blinde 

De rnindere aniino van d e jongeren voor den be
stuursdienst is nog steeds een actueel vraagstuk gewOr-

den . Het is zeker een op fei! en steunende beschouwing 
als de heer .Soeroso in den Volksraad een der oorza' 
ken noemde het reactionaire wezen van het B. B.
instituut. Want ror op den hUidigen dag worden nog 
gebruiken gehandhaafd die spotren met de eischen des 

tijds . De afkeer van de jongeren wordt nog verhoogd 

door de eigenaardige zienswijze. welke somrnige Re
genten huldigen ten aanzien van de jongere ambte
naren . 

Onder het hoofd .. De Inlandsche Bes tuursdi ens t" 
voorkornende in de Innische - Courant van 26 Maart 
1929 noemde B. B. er enkele gevallen. die de gesres 
van sommige Regenten typee ren . 

• Hoe werkelijk door sommige Regenten thans nog 
getracht wordt de lagere ambtenaren in een spheer 

va,:, domheid en enge isolatie te hou:len willen wij 

aantoonen met enkele voorbeelden. 

E en Regen t laat een ondergeschikte bij zich on t
bieden om hem te onderhouden over zijn !idmaat
schap van Boedi-Oetomo. een ver';!eniging waarvan 
een ambtenaar, volgens uitlatingen van de R egeering 
zander b ezwaar lid kan zijn. Tach laat de Regent 
zich niet weerhouden om zijn ondergeschikte mee te 
deelen. dat hij zooi ets liever niet ziet. De meeste In
landsche bestuursambtenaren zul1en zich den wei twee" 
maa l bedenken voor a leer zij besluiten toeh lid te 
blijven e n eventueel de vergader ingen te blijven bij

wonen. 
Een Patih vertelde ons dat hij niet ongaarne zag , 

dat zijn onde rg eschikten in hun vrijen tijd ware bac-



chanalien en slemppartijen aanrichtten. omdat zij an
ders wei eens aan het praten en debatteeren zouden 
kunnen gaan en hun hoofden zouden vulll!n met aller
lei verlichte ideeen, wat voor hun onverteerbare kost 
was. 

Een Regent in een groot regentschap gedt zijn 
ondergeschikten op de hem eigen wijze dUidelijk' te 
verstaan dat zij het gezelschap van een anderen amb
tenaar (geen B. B.-man) liever vermijden zullen. om
dat die man lid is van Boedi-Oetomo en ..... geabonneerd 
is op de Locomotief. Is het niet kostelijk? Maar niet 
kostelijk is, dat deze man gemeden wordt als pest en 
zich bij oris beklaagde, dat hij feitelijk meer of minder 
ciGor de prijajis. om die redenen. geboycot wordt, daar 
laatstgenoemden eenvoudig om der wille van hun po
sitie bUigen voor den wi! v,an den Regent. ' 

Een ander Regent vernam. dat een Iijner Ass-We:
ciono"s het plan koesterde (lm een vergadering van een 
bekend Soerabajaansch voorman bij te wonen, aileen 
maar om dien man eens gehoord te hebben. 

De Regent wilde dit den man niet rechtstreeks 
verbieden. maar droeg Iijn Wedono op om den Ass
Wedono te gelasten op den dag der vergadering (het 
Was een Zondag) een bepaalde taak uit te voeren, 
zoodat hij niet in staat IOU zijn om naar die vergade

ring te gaan . 
Maar is het dan wonder, dat die Ass-Wedono die 

deze machinatie natuurlijk zeer goed . doorzag. zijn 
'eerbied voor zijn chef verliest. omdat deze hem niet 
(Onduit doet mededeelen. dat hij niet gesteld is op het 
bijwonen van zijn ondergeschikten van vergaderingen 
door bepaalde vereenigingen of personen uitgeschre-
ven ". 

Wij zullen ons maar beperken tot bovenstaande 
vOorbeelden. aangezien mijns inziens bierdoor v<;>ldoen
de belicbt is de fait et gestes van sommige Regenten. 
Een heel ander geluid hooren wij wanneer . bet gaat 
Om de verhouding tusscben het Europeescb 13. B. en 
Zijn lnlandsch Collega. Hier zijn wij het kind van de 
rekening. 

~ln den Europeescben chef :z:ien de lage~e Inland
sche Bestuursambtenaren vaak niet bun v[lend. ook 
al Weer wegens ergerlijk misverstand. Tengevolge .~an 
een onhandigheid. Dlaar dan meestal geen opzetteh,ke, 
een als grap bedoelde. maar verkeerd begrepen op
Ilttrking, een misplaatsten of vermeenden honger naar 
hoem ' b ' . houding of door at. een oogenschijnlijk hoog aruge 
\lth k k .. t de Inland-ee aan contact met e1kaar enz. f1Jg 
sche . d k dat de Euro-am btenaar te dikwijls den ID ru . 
Pttsch A R 'd nt ontstemd 18, k e ambtenaar i. c .. de 55- eSI e , . 

laarhlijkelijk meer eerbied en onderdanigheid elscht, 
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de allures van den Regent teacht te imiteeren door hen 
te kleineeren !" ; 

Met allen erbied va or zijn eerliike bedoeling aeluen 
wij zijn meening als onhoudbaar, : Was het boven , ge
citeerde juist. dan ~ouden de hoematcircu\aires van 1904. 
t"907 en 1909 niet zijn geboren. Men moet een al 
te kinderlijke opvatting op na houden om te beweren 
dat Buitenlorg een rondscheijven in het leven heeft 
geroepen niet steunen'de op concrete gevallen. Omtrent 
bormat en statie schrijft . Sb. in Timboel no . 7 het 
volgende: 

.IReeds in 1901 immers weed de bekende hormatci~7 
culair uitgevaardigd (bijblad 6118) gevolgd door her
inneringcirculaires (in bijblad 6169 en 7029) respectie
velijk in ~e jaren 1907 en 1909. Deze rondschrijvingen 
bebelsden onder meer de bepaling. dat de Europeescbe 
ambtenaren hun Europeesche positie niet mochten 
v'ergeten en in gee n 9 e val (spat. door mij) voor 
zich :z:elf Inheemsche eerbewijzen , mochten eischen." 

Her is gee n oOiJenschijnlijke hooghartige houding 
welke sommige Europeesche B. B.-ambtenaren aan
nemen tegenover Iijn Inlandsch "collega" maar wer
kelijk gemeende, opzettelijke aan machtswaanzin gren
zende allures. die door ~ns zoo irriteerend worden 
gevoeld. Ter adstructie van die meening diene het 
volgende. 

. .. Het is de oude kwestie. die van al die moeillfk
beden den achtergrond vormt de verhouding n. I. van 
Europeesche tot Inlandsch Bestuur of hever: de hou
ding van den gemiddelden Europeeschen bestuurs
'ambtenaar tot den lnlandschen dien de rasechte B. B. 
man zelden als ziin 9:e I ij k w a a r dig (spat door 
mij) beschouwt". (Indische.-Courant 9 November 1928.) 

lndien dit nag niet dUidelijk is wordt verwezen naar 
het schrijven van den Gouverneur van Oost - Java dd. 
1 Augustus 1929 no. 1597/80 naar aanleiding van de 
door de afdeeling Soeeabaja van de P. P. B. B. voor
gestelde motie. Wij citeeren het volgende: 

.. Hoewel de verplichting dat het Nederlandsch moet 
worden gebruikt bij het verkeer met Inlandsche amb
tenaren, die deze taal voldoende machtig zi;n, geacht 
IOU moge worden in voldoende mate onder de aan
dacht van de Europeesche ambtenaren te :z:ijn gebracht. 
heb ik persoonlijk zeer tot mijn verbazing een mis
noegen ervaren. dat een Europeesch ambtenaar etn , 
uitstekend Nederlandscb sprekenden Inlandsch amb-
Daar in het laag Javaansch toesprak. Dit is ten 
eenemale ontoelaatbaar . ... ... . ..... . .. . . " 

Eerlijkh~jdshalve moe ten wi; ook hie'rbij vermelden 
dat bet Inlandsche B. B .• behoefte beeft aan fiere ka
raktervolle mannen. in staat om een anderen gezon-



den s£eer 
b ldz. 53). 

in de prijajiwereld te scheppen". (Timboel 
• 

SNT. 
G I. November 1929. 

De grondhuurordonnantie In 

de praktijk. 

Naar ~anleiding van het stuk van den heer Kromo

adiprodjo aangaande .. De grondhuurordonnantie in de 
" raktijk·' . opgenomen in pagina 5 van .. Onze Bode" 
N o. 10. is het n . b. m. ook wenschelijk om uit de tal
looze moeilijkheden. die eventueel plaats vinden aan 
een streng onderzoek te onderwerpen. opdat bij voor
komende gevallen met zekerheid kan worden gehandeld . 

Voor een jong a mbtenaar, zoo goed als onbekend 
met desa-aangelegenheden. toestanden die ' hij misschien 
voor he t eerst van zijn leven heeft on tmoet. slechta 
toegerust met de wetenschap vergaard tijdens de 
schoolja ren, s taatsbladen er bij ha lende om wat helder 
licht te kunnen we rpen bij de behandeling der zaken . 
is he t inderdaad moeilijk om zich van de hem opgelegde 
taa k i. v . m. de ·g rondhuurregeli.ngen goed te kwijten . 

Ais een goed huisvader moe ten wij toezien. dat de 

kinderen- in dit ge val beide compareerende partijen-niet 
onbillijk w orden beha ndeld, opda t wij zoodoende geen 
aa nleiding geven de jaloezie de r ki nderen op te wek ken. 
en geen ontevredenheid w ordt gek weekt: 

Een desahoofd heeft ziin am btsveld voor den tijd 
van 17 maaDden (een 00gsti8a r} verhuurd aa n een 
onderneming ingaande o p den le n October 1930. Aan 
de vereischte formalitei ten zijn voldaa n. H et co ntract 
is bekrachtigd en de huurso m is beta aid op den 15 
den October 1928. 

H e t desahoofd is door de een of a ndere o rnstandig 
heid op den 30en Juni 1930 onts lagen o f komen te 
overlijden, in ver band waarmede zijn recht op den 
grond op zijn o pvolger o vergaat. Het nieuwe desahoo£d 
is dan co mparant ter eenre gewo rde n. terwijl de door 
de ond . gemachtigde a ls comparant ter andere b lijft . 

Oat he t contract van kracht is gebleven leert ons 
a rt. 1575 B. W . . hetwelk luidt: .. De huurovereenKomst 
gda t geenszins te niet door den dood van den ver
huurder. noch door die n van den huurder ." Voorts 
zegt a rt. II G. O . (stbl. 1918 No. 88) lid (I): .. De 
levering van den g rand wordt. onafbankelijk van eeni
ge daartoe strekkende handel ing va n den erhuurder . 
geacht te hebben plaa ts gegrepen o p den datum va n 
ingang der huur. of. indien de bekracbtiging la ter moch t 

zijn :verleend. op den datum der bcKrachtiging." 
Zoo viDdeD we dus uitdrukkelijk vaslgesteld. dat het 

contract eenmaal bekrachtigd voar beide compara nten 

van bindende kracht il . Ingevolge art. 12 G. O . is de 
huurder verplicht om ingeval ambstvelden. welke door 
hem anders dan van de Inlandsehe gemeente zijn 
gehuurd. aan anderen alszoodanig overgaan, aan dezen . 
voor het einde van den huurtermijn. eene scbadeloos
stelling te betalen. ten bedrage van de huursom be

rekend over den duur van hun tijdeHjk gem is va ll 
den grand." 

In dit geval is de ond. dus verplicht om scbadeloos-
"0 stelling te betalen ilan het nieuwe desahoofd. da t ZI) 

grond willens of nie t willens aan de and . moet afstaan . 
Maar bet contract moet tach eers t ingaan or den 1 en 
October 1930 en het reehl op dien grond zou aa D 

een ander overgaan op oen 30 Jun i van betzelfde 

jaar . dus v a 0 r het begin van den huurtermijn ? 
Als B. B. ambtenaar moeten wij de ruime wetsin ter-

pretatie huldigen en geven de ex~gese dat . voo r h~,t 
begin" opgesloten Iigt in de woorden' • voor het einde 

Ondertuss<;hen komt de ond .. die van te voren 

bereids goed op de hoogte is van de gesteldhe id va O 

art · den gehuurden grand. de uit de overeenkomst va 
spruitende verplichtingen na . De andere partij kan % i~b 
in vele gevallen wei vereenigen met de door ZI)O 

. d r 
voorganger genom en schikkingen en nemen zan e 
aarzelen de hem toekomende schadeloosstellingen a8f

l
· 

Gesteld . dat de nieuwe Loerah van andere inzich tefJ 
is en aan ei~en verbouw van den grand de voorKeUr 

II"k geeft boven verhuur. dan zou praktisch een onb i I) -

heid worden begaan. en w eI ten nadeele van he t 

. d en-Dl euwe esahoofd, vermits het contract door geen 
kele kracht ter we reId in haar reeht ka n w orde n ge
stoord . H e t desahoofd I OU dit geval w e i als eeO 

onbillijkhe id of zelfs als oDrecht w illen aanstippe n• 

aangezien uit het haoger aangehaalde a r t 12 G . O. d: 

uitdrukkelijk vermelde .. verplichtingen van den huu rder 

juist ten zijnen nadeele werkt. nl. omdat daaruit voor t-
vloeit. dat hij den g rond moet a fstaan . I mmers de 
mogelijkheid bestaat. dat hij een goed werke r en land
bo uwkundig onderlegd is; hij verw acht uit den grand 
meer te zull en halen da n het b edrag va n de huursoiJI. 
waarop hij aanspraak hee ft O a k kan het voorko Jl1 el1 

dat zijn voorgange r de oogSI ne t VOor zijn ontslag ot 
dood beeft binnengehaald. zooda t hij p rak tisch gespro
ken met zij n ambtsveld nie ts meer ka n beginnen va n
weg e: het te Korte tijdsbestek . dat er nog overbl ifft . 
d. i. vana f het tijdsti p. waar hij er rech t Op heelt tot 
den datum van ingang der buur . 

Ten aanzien van de beta ling van de buurterJl1ijll 



kunnen wij opmerken. dat de huurder in de meest 
voo(komende gevallen de neiging heeft om de hem 
verschuldigde huur vooruit te betalen en wat eigenaar
dig is or de uiterst vroege datum als omschreven is 
in ar t. 7 G. O. (bij de in·trede van de vijftiende maand 
voorafgaande .san het kalenderjaar, waarin de grond 
in bewerking . of. ingeval de grond niet voor beplan

. ting is bestemd, in gebruik zal worden genomen.) 
De ond . is toch verplicht om schadeloosstelling te 

b eta len aan den nieuwen verhuurder? Schrikt hij niet 
fE' rug voor de eventueele dubbele betaling? Integendeel. 
daarop heeft de ond . wei gerekend. en door deze 
beta ling zal de ond . wei niet failliet gaan . Deze wijze 
van betaling helpt ook mee evenals het toestaan van 
be t collectief contract als bedoeld in § 2 lid 2 van de 
ui tvoeringsvoorschriften (Bijblad No. 9030 ) mee aan 
de bindende kracht van het vorengenoemd contract. 
%oodat hierdoor de ond . voldoende gewaarborgd is 
tegen mogelijke niet-nakoming van de kant van den 

nieuwen verhuurder. 
Het behoeft verder niet gezegd te worden dat vele 

h uurders in verband met klimatologische omstandig
heden de huur laten ingaan op den len October of 
31 en December van het kalenderjaar bedoeld in art. 
7 GO .. zoodat de verhuurders de huursom hebben 
geaccepteerd 2 jaar of 2 jaar en 2 maaodeo. voordat 

ze weder over hun gronden kunnen beschikken. dat 
wil dus zeggen. dat ze gedurende dien tijd de melk 
\Iit den duim Dloeten %Uigen . Beter zou het zijn deze 
termij n te stellen op vijftien maanden of minder-hoe 
kor ter hoe beter _ , dus. by . \0 maanden voor de 

intrede van het contract. 
Rt!sumeerende komen we tot de conclusie. dat door 

de boven aangehaalde artikelen indirect inbreuk wor~t 
~emaak t op het bepaalde in art. 10 G . O. c (gemts 
Van wilsovereenstemming tusschen partijen) en op het 
beginsel om de economisch - zwakke Inlanders te 

bescher men. 
f ik In verband met de opgesomde bezwaren gee 

jangs dezen weg de oudere collega's en het Bestuur 
Van de V. A. I. B in overweging wei het noodlge te 
Willen verrichten cq. gegevens te verzamelen en daarop 
de aa ndacht van de bevoegde autoriteiten te vestlgen, 
°Pdat or de rechten van de Inlandsche bevolking t.a v. 
<len grond en hun economische zwak heid goede waar-
borg ' ld en mogen worden geste . 

KOPER. 
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Men fluistErt: 
1. dat in . . . . . • . ledes van de V. A. J. B. de 

"stille" wenk hebben gekregen. zich niet al te 
veel in te laten met bovengenoemde vereeniging. 
vermits zij een vereeniging is van Hontevreden" 
en "recalcitrante" B. ·B. ambtenaren. die niets 
anders dan mokken en pruttelen; 

2. dat in het eigenlijke : B. B. naar het "gezond" 
oordeel van de autoriteiten slechts menschen 
kunnen worden gebruikt die .. BINNENSMONDS 
BROMMEN"; 

3. dat een Assistent - Wedana (a . i. b.) in .... 
bet eens gewaagd heeft. een Landraads-Voorzitter 
(n. b. van . Inheemschen ·· Landaard.soort . zoekt · 
soon) bij een ontmoeting in een Landraadsgebouw 
in zuiver Hollandsch he eft gegroet : ,. Goeden 
Morgen , Mijnheer de Voorzitter" ; 

3. dat bovengenoemde Assistent-Wedana van boven
vermelden Inheemscben Landraadsvoorzitter in 
zuiver M a lei 5 c h de terechtwijzing heeft gekre
gen als voigt : . ASSISTENT-WEDANA . KA
LAU MATOER PADA SAJA. HAROES ME
N}EBOET KANGDJENG TOEWAN" ; 

i . dat niemand ehem (van het beroemde tjap Bestuur) 
het ooit heeft gewaagd het Landraadsgebouw te 
betred <a: n met schoeisel of te wei sandalen aan. 
aangezien het des Voorzitters uitdrukkelijke wensch 
is, schoeisel of sandalen thuis te houden; 

5 dat bij niet nakoming van den bovenbedoelden 
uitdrukkelijken wensch van den Voorzitter een 
. G~HEIM RAPPORT" aan den Chet · van den 
argelooze za l volgen; dat immers een B. B. amb
tenaar zelfs als lid" maar . . . . . . • een B. B. 
ambtenaartje is; 

6. dat een Mantri- Politie (a. i. b.) eens de wereld 
I OU wi llen toonen. (den euvelen) moed te hebben. 
sandalen te dragen. toen h ij zitting moest nemen 
als lid bij bovengenoemden Landraad; 

7 . dat hem gedurende de zilting niets werd gevraagd. 
vermits een lid met sandalen gelijk staat met: 
"setans", dus onzichtbaar en aldus aan de spiedende 
oogen van den Voorzitter is ontsnapt; 

8. dat he,m luttele dagen daarna de' .stille" weilk 
van zijn meerdere gewerd. en de "wi;ze" raad 
om bi; Landraadszittingen de sandalen maar thuis 
te houden ; 
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9. dat de hand~1 ill' sandal~n ~n schoeis~1 en tevens 
de handel in likdoornpl~isters sterk achteruit is 

• gegaan; 

10. dat daarvoor de ziekt~ : , Belak en B~~bo~1 en 
mijnworm schering en inslag is. v~rmits boven
genoemde ziekten h~t meest welig tieren bij hd 
niet dragen van sandalen of schoeisel ; 

11. dat dit alles goed beschollwd een sprookj~ is. Of 
is het niet zoo. 

TJONDROMOWO 

Memories van overgave. 

Reeds in het.eerst~ halfjaar van 192i nadat ik JI /2 
jaar als Wedana in een verwaarloosd district h~b 
gediend en gedur~nd~ dien tijd de zaken in normalen 
to~~tand gebracht , achtte ik het opmaken van e~n m~
morie van overga v~ voor mijn opvo)ger zeer we) op 
~ijn plaats, om hem van den algemeenen toestand van 
zij~ nieuw ressort op de hoogt~ Ie stellen. -zoomede 
van hetge~n ik tijd~ns mijn bestuur heb tot stand ge~ 
bracht en wat mijn opvolger diende voorl te ~etten. 
Een aIschrift daarvan heh ik toen mijn chef aange~ 

boden. De onderw~rp~n heb ik zoodanig gekozen, dat 
de m~morie een algemeen~n indruk van toestanden 
van het district we~rgaf. 

Ook hij het verlaten van mijn tweed~ district heh 
ik un soorlg~lijk~ m~morie aan mijn opvolg~r achter~ 
gelaten. 

Na de bestuursh~rvorming werd door den gouv~rneur 
~an Oost-Java h~t opmaken van e~n memorie door 
v~rtrekkl'nde Wedana's en Patih's urgent geacht. B~
doe Ide ambtenaren toch kunnen tbans in de grooter~ 

provinci~ worden geplaatst in ~en hun gehe~1 onbe
k~nd~ stre~k. M~er dan ooit is thans ~en m~morie voor 
den nieuwen amhtenaar van groot nut. Bij di~nl 

schrijven van 3 April jl. heeft de Gouvern~ur e~n 

sch~ma voor memorie' s vastg~steld t~n hehoev~ van 
vertrekk~nd~ Wedana's en Patih's. 

Nadat het rondschrijven van de Reg~ering van 8 
Jdi .il. het licht lag. moet natliurlijk d~ door Haar 
va.tg~stelde sch~ma's me de door d~ Wedans's en 
P .. tih·s worden opgevolgd. 

Een proef van -un korte en zakelijke memori~ door 
mij betreffendeo mijn tegenwoordig district t1 opg~ma.kt 

voIgt bieronder. 

K rom08~ipro.d;o. 

l. 

II. 

Indeeling ~n bestuur. Het district is v~rdeeld 

in 5 onderdistrict~n. aan het hoofd waa rvan 
e~n Assistent~Wedana staat, t. w. Drijo. Karang~ 
pilang. Wringinanom. K~damejan en Mengan~ 
til. Het h~eft 91 d~sa's allen g~legen buiteo
het gebied der geme~nte Soerabaja. Het b~slaat 
het grootste de~1 van het ressort van den Re~ 
gentschapsraad van Soerabaja. telt 287 kiesman
nen en is in den raad verteg~nwoordigd door 
vier gekozen leden Inheemschen en ~~n benoemd 
Chineesch lid . 

Agrarische toestand . Het grootste de~1 der sa

wahs is communaal bezit met 5- jaarlijksche 

verdeeling. slechts een betrekkelijk kleio deel 
is erf. ind bezit. Hier heeft' men nog woes teo 
grond. De tegallans zijn meestal in erE. indo 
bezit. 
Aan de weg Soerabaja-Karangpilang h~eft meD 
verscheiden~ stukken ed. waarvan de gebruiks-

" 11 rechten door Europeanen van Inland~rs Zl) 

afgekocht, doch naderhand weder aan het Gouv t. 
teruggegeven, omdat bedoelde Eur. deels nitt 
in staat waren d~n grond te wettigen dan wei 
van verdere occupatie hebben afgezien . 
De erven gelegen tusschen den weg Soerabaj~
Karangpilallg en den oever van de SoerabS)3 
rivier. welke van vroeger af 'door verschillendt: 

.. ok personen worden bezeten ~n waarvoor ZI) 0 

in de landrente zijn aangeslagen. behoore D 

volgens de jongste Regeerings beslissing tot de 
uiterwaard van de Soerabaja rivi~r (staatsdo-
mein). De Reg~ering is niet genegen di~. :. 
eigendom at te staan dan wei het erf. In 

bezit daarop te verleenen, zii mogen slechts_ III 

huur worden uitgegev~n. Verschillende occupan
ten zijn er reeds toe overgegaan om den grond in 
huur aan te vragen, doch zijo toch in verzet 
gekomen, bewerende, dat zij ~rf. indo bezitters 
daalvan zijn. Van een en and~r is nog geen 
beslilsing afgekomen. 
Met de in dit jaar plaats gehad hebbende he r
meting door den Top. dienst zijn bedoelde 
gronden uit de land rente afgevo~rd. de greozen 

Iijn door den dienst der Irrigati~ ~ verz~kerd. . 
Ook langs de verd~re bovenloop der SoerabaJ8 
rivi~r tussehen Karsngpilang en Perning liggen 
uiterwaarden, doch den grond~n worden Did 
gebezigd voor woonerven. maar door de bevol
king van den land~ gehuurd Voor den teelt V3n 

unjarig~ geW8!Sen op vo~t van stb\. 1921. 



'III. Bevolking, loop en sam enste lling. Het g rootste 

d eel der bevolking wordt gev ormd door de 
z. g . Soerabaja Java nen . Chineezen vindt men hier 
en da ar in de desa's a ls handelaren, Europeanen 

slecht! op de ond ernemingen als employees en 
in de nabijh eid van de stad Soeraba ja meestal 

gepensionneerden. 
Beha lve a an eigen landbouw en als arbeider 
op ondernemingen, vindt d e inbeemsche bevol
king een middel van bes taan te Soerabc.ja als 

ko~lie, mandoer, toekang of als huisknecht en 

baboes bij Europeanen. 
Zoowel sterfte als geboorte onder d e bevolking 

is normaal te noemen *) 
Van eruigratie is geen sprake, uitgezonderd de 
e'nkelingen, die als contractant naar de buit en

bezittingen gaan. 

1V. In!. gemeente wezen. "Elke desa wordt be

stuurd door een hoofd (Ioerab), bijgestaan door 
een schrijver (tjarik), eenige politie-beambten 
(kepetengans) eenige ordonoansen \kebajan) en 
een priester (modin), waarvan het aantal bij 
besluit (v.an welke autoriteit? Red.) is vastgesteld. 

Zij kr ijgen als inkomen hoofdzakelijk een stuk 
ambtsveld (gandjaran) waarvan de uitgestrekt
heid mede is vastges te ld, pantjens tot ten hoog

ste '1 man per dag, 8°/0 collecteloon der belas
tingen en ten slotte andere bijverdiensten neer

gelegd in de perdjandjian desa . 
Ook krijgt he t desahoofd voor grondverhuur 
door zijn de~a aan suikerond . een premie van 
f 5 _ per bouw per gebruikstijdvak, sommige 

ond. betalen bovendien nog j 5.- extra, wan

neer het riet 'is afgeplant. Deze laatste is om 

het hoofd te winnen om de ond. aan werkkrachten 

te helpeo. 
De desa administratie is geregeld bij Res. be

sluit, waarvan de goede werking veel afhangt 

van de voortdurende controle door de betrok

ken A W's. 
Van de desaheffingen in den vorm van geld 

zijn te noemen de bijdragen door de bevo~king 
van d esa's, die een school bezitten ter bestrlJdmg 

van uitgaven voor onderhoud dier school. wel
ke ~edragen schoolsgewijs bij de Afd, bank 

zijn gedeponeerd e n aIleen met machtiging van 

den Regent zijn terug te ontvangen. 

---- -
.. ) Geboorte- en sterfteciifers uitgedr ukt in pro-mille mogell wei 

o. i . worden opgeoomen. Rd -. 

17 

Voorts in enklJe desa's bijdragen in de vorm 

van communale sawabs, welke jaarlijksch worden 
verhuurd ter bestrijding van uitgaven voor 
d esawege n en onderhoud van desa-werken. 

Desa 's met een jaarlijksch inkomen van f 500 
en meer behooren een beg rooting op te maken. 
Van deze desa 's zijn er sl echts een paar. 
Als d esalas ten zijn te noemen de wacht- en 
patrouille diensten . Het aantal maximum per
sonen , dat da gelij ksch moet uitkomen is vast
gesteld bij het res. besl uit van 1892. 
Voor onderhoud der desa werken komen slechts 
de sawahbezitters uit, de erven en huizen be
zitters worden slechts \lebruikt bij zware te 
verrichten reparaties. 

V. Politieke toesta nd .- Deze is hier gunstig te 

noemen. Onder voortdurende controle van de 
politie behoort te worden gesteld het doen en 
laten van de communiste n, werkzaam bij .•.. 

te . . •• zander beroep te . ... wiens broer 
· . , , , eveneens communist, met de November 
woelingen, is geinterneerd. 

Een particulier ~unus voor eerstbeginnenden in 
Ie zen en schrijven heeft men er eene van M. te 

D. *) Verder een afdeeling van vereeniging van 
· . . • . te • . . . . 

V e rder een cooperatieve toko, waar ook geld 
wordt uitgeleend te •.... gesteund door de 

· •.• te . " . . Daarnaast heeft de desa . 
een eigen bank, geleid door de . **) 

VI. Gezondheidstoestand ._ Deze is ook gunstig te 

noemen. De patek komt in de desa's veel v~~r. 
Volgens voorafgaande afspraak met de A W 's 

van Menganti en Kedamejan komt een Ind. 
arts uit Gresik aldaar, om, wanneer er voldoende 
menschen zich hebben aangemeld voor inen
ting, deze te helpen teg en betaling . 

M enschen uit het ond, Wringinanom en Drijo 
kunnen zich voor geneeskundige hulp wenden 
tot de polikliniek van de sf. Balongbendo, ter
wijl menschen uit het ond. Karangpilang zich 
kunnen vervoegen bij de polikliniek der sf. 
Ketegan. ' 

Voor distributie van kinine onder d e bevol-

*) Waar?,m dit gedeelte Diet ondergebracht, bii boold.tuk Onder
wijs ? ·Rzd. 

• • ) Id. dit gededle bij Volkscredielweze n 01 handel .. 
heid? R ed. en 111) ver-

(,.- - - , 
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king heb ik een re geling l:;etrefffD. dat iedere 
desa ten haren behoeve een l:edrag van f 7.50 
uit haar kas ktinine keopt. Deze heb ik steeds 
rechtstreeks uit Bandeeng besteld. 
Door de betrokken loerahs wordt de kinine 
aan de bevolking verkocht . . 

VII. Middelen van bestaan. 

. B. landbouw. Aileen de sawahs aan den linkeroe. 

ver van de Soerabaja rivier van Karangpilang 
tot Perning wordt door de sf. Waroe. Balong

bendo en Perning ingehuurd voor de teelt van 

suikerriet. 
Behalve padi worden door de bevolking het 
meest geplant djagceng. kaspe. katjang brol. 
Behalve bovenbedoelde ge'irrigeerde suikerstreek. 
zijn de sawahs over het algemeen van regen 
afhankelijk. 

b. handel en nijveJ heid. In enke Ie desa's in het ond . 

Kedamejan doet de bevolking aan vlechtwerk. 
aardewerk zoomede weefkunst. 

Veel wordt door de bevolking in bovengenoemd 
uiterwaarden van de Soerabaja rivier gedaan 
aan steenbakken. welk bedrij£ geheel voorziet 
in de behoefte der huizenbouwers van Soerabaja. 

Aangezien de vraag naar baksteenen van deze 
maer steeds grooter worden de slad Soerabaja 
geen einde schijnt te nemen. zou men zeggen. 
dat deze steenbakkedjen de bevolking een groote 

aanwinst is. doch helaas is dit niet het geval. 
De steenbakkerij-eigenaren zijn voor hun bedrij£ 
benoodigde kapilaal aangew€Zen op fen paar ka
pitaalkrachtlge opkoorers M. € n H . van S. die hun 
zonder eeilige borgstelling geld durven uidEen£n. 
onder voorwaarde. da t zij hunne steenen aan 
hunne credlteuren zullen ve rkooren tegen een 
vastgestelde prijs. rueestal tOtl. hoogstens £ 8.50 
de 10L. O, welke zij te Soerabaja leve ren voor 

f 14.50.-
Concurrentie tegen beide opkoopers durft tot 
dusverre niernand aan. Het kapitaal benoodigd 
voor een keer bakken beloopt bij de £ 650. 
voor een ton steenen. waarvoor de aid. bank 
zonder voldoende borgen geell crediet durft te 
geven. 

veetee lt . ~ H iera an wordt door de bevolking C. 

n iet geda~n . Vee is in voldoeode getale aan-
w ezig vODr de sawah bewerking. tJ 

d . v ischtee lt. en visscher ij . - Ook hieraan wordt 

nie t gedaan. 

VlIl. Onderwijs . - Er zijn . lie. klasse scholen te

Karangpilang. Tiangkir. Kedamejan en Djeroek. 
wa"lrvan de Wedana lid der commissie is. 
Desa~cholen zijn er 18. Christelijke zendings~ 
scholen zijn geves tigd te Wijoeng en Poele. 
Deze inrichtingen w erken over het algemeen:. 

goed *'*) . 

IX. Belasting en.-Zooals boven is vermeid is de' 

hermeting der landrente brigade pas afgeloopen. 
De land rente wordt over het algemeen betaald' 

uit de padiopbrengst en is zoodoende· gewoon-
lijk in July reeds albetaald. De inkomsten en per~ 
soneele bel as tin 9 komen overigens goed binnen. 
Zoomede ook de huur der uiterwaarden op 
voe t van stbi. 1921. 
De regents chaps _ voertuigen - belasting. wier 
inning bij den districtsschrijver berust, komt oak 
goed binnen. 
De inning der slachtbelasting berust bij den ond. 
schrijver. waaraan anders niets bijzonders valt' 

te vermelden. 

X. Monopolie. Een zout _ en een opiumverkaop-' 

plaats is g'evestigd te Menganti. De meer' 
zUidelijk van het district wonende bevolking 
wordt voar haar behoeften hieraan beCi iend 

door die van Krian en Sepandjang. 

XI. Politie en Justitie-Het meerendeel der misdrij~ 

yen bestaat uit dielstallen en zware verwon~' 

dingen. 
De meeste overtredingen zijn kleine diefstallen. 
kleine verwondingen. **** ) zoomede verkeers
overtredingen. Deze laatste mees ta l op d en weg' 
Karangpilang-Soerabaja. Daar is ook een weeg" 
brug ' voor vrachtauto's vanwege de Provincie 
gevesti gd. 

Het personeel def politie bestaat b eha lve uit 

den Weda na en 5 A .Ws mede uit een Ma ntri 

palitie ge vestigd 'Ie Kedoeroes. 1 pol. agent 

Ie klas bij den Wedana en bij ieder d ef A.Ws, 
6 pol. ag enten 2e klas b. d . Wedana. 5 idem 
b . d A. W. van Ka ra ng pi !ang en 2 idem bij ieder 
de r A.Ws van Orijo. Wringinanom. Menganti. 
Kedamejan en den Mantri van Kedoeroes, 
Het d is trict behoort niet tot het ressort eener 
Veldpolitie-detachement noch to t d~t der A Ige~ 
meene politie van Soeraba ja. 

<,-) Een sla!istiek van de schoolgaa nd e jeugd zou deze O1e01orl e 

completeeren. 

.-, 0) D'! .. ! h . .. 1 %11n oc rn lsdrllfz. ken ? R ed, 



Een districtsgevangenis is geves tigd te Ddjo. 

X I r. Volkscredi etwezen . Zooals het jongste verslag 

van de Soerabaja-afd. bank lu id t. werkt zij 

hier goed. 
Ook de desabanken. 20 in getal. werken heel 

goed. heeft 00 / 0 achte rsta nd. 

XlII. Vetkeerswezen . - H e t verkeer wordt meeren

deels beheerscht door de autobusse n - Er zijn 
lijn en Souabaja - Karangpilang- Drijo- Krian 
van de olld. T a n en Ideaal. zoo'llede So erabaja
Kedoeroes-Menganti-Tjermee van S. M. T. 
Een O . J. S. lijn is gelegen tusschen Karangpi
lan g en Soe ra baja. waarvan dagelijks ook 
druk gebruik wordt gemaakt . 
Het meer ve rouderde dokar-verkeer is gering 

te noemen. 

.- XIV. Boschwezen _Het district behoort niet tot een 

boschkring. 
Gouvernements houtsta pelplaatsen voor den 
verkoop van uitdunningsdolken . brandhout en 
areng ten behoeve der bevolking is sedert de 
vorige maand ge vestig d te Karang pila ng en 
Legoendi , ieder hehee rd door een mantri. Deze 
instelling is bijwijze van proef op mijn voorstel 
gemaakt. omdat h ier de prijs van hout. meer 
voor Inlandsche w onin gen. duur is. zoomede 
het bra ndhout a fkom stig van de desa's dat in 
den drogen tijd dageliiks bij t ie ntallen tjikar 
lad ingen door de steenbakke rs wordt opgekocht. 

doen de prij s a an merkelijk stijgen. 

XV. M~dedeel ingen op historisch en oudheidkundig 

gebied. 

19 

Hoe wei zelf be zig 'zijnd~ aan de studie tot de 

kennis der Arch eologie. valt in dit district op 
dit gebied helaas niets te vermeldel) . 

Noot. Jammer genoeg, dat deze mernod. niet wordt verrijkt met 
statistieken int.ke de diverse hoofdstukken loopende ov er de 
geheele bestuursperiode. Immers ciifer-materiaal en feitep
keonis ontbrekea nog aan dit stuk. Een vraag, die wij en 
ook de opvolger kunn en stellen is dit: .• Wat heeft de opste!
let v eor z ijo district gt.daan en wat moetea wij continu~eren 

of verbeteren ?" 
Red. 

Correspondenties. 

Hr. Ex B. B .-eC'. Uw stuk over .. De Pessimist en 
Ortimist" kunnen we voorloopig niet 
p!aatsen . 

Hr. R. B. Kront <:ndiprodio: P hatsgebrek noopt ons 

Uw artikel over "de erfoDvolging 
der regenten" aan te houden. 

He. S. N. T . Uw ee rste stuk achten we niet voor 
plaatsing vatbaar. wei Uw tw eede 
artikel. 

Hr. G. D . Er is a l zoovee! over de hormat 

• 

Hr. Suryo. 

geschreven. dar het ~ns overbodig 
voorkomt U w bijdrage te plaatsen. 
Zie maar "Onze .Bode" No.5. 
H et is wei aardig van U ons niet 
in d en steek te late n. doch dezen 
kee r is U nie t erg gelukkig met Uw 
s tuk . Kunt U Uwe krachten niet 
aan wa t a nders b es teden ? 
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