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I N H O UD : 

1. Ter int rodu ctie. 
2. Vers lag ve rgaderin g 0.0. B. Semarang. 
3. Verslag oprichtingsve rgad eri ng V. A. I. B. 
4. De Vereen igingsd rang. 

Tel' Intl'oductie. 
Het eers te nu mmer van ons orgaa n, dat wij bij de 

intrede van he t Nieuwe Jaa r 1929 de wereld in zen
de n, is te bescho uwe n als een uiting van ons sc huch 
ler pogen om uitvoering te geve n aa n een besluit 
der oprich tin gsvergader ing van de »Ve ree niging van 
Ambtenaren bij den In lan dschen Bes ruurs d ienst" op 
2 Decem ber a. p. 

Aa ngezien ui t den aa rd de r zaak een de rgelijke 
vereeniging groo tend ee ls uit leden bes taa t, d ie all er
\Vege n vers preid zijn to t di ep in de binnenl anden en 
dus niet dan emet zee r groote moeilijkheden bij el 
kaar ku nnen ko men, ge tuigt he t zeker va n een goed 
inZicht der V. A. 1. B. om he n mi dd els »Onze Bode" , 
op de h oogte te ho uden van d e verrich ti ngen van 
Onzen Bone! . 

Het doe l, da t wij ons voor oogen stellen, meenen" 
\Vij h et best als voigt te mogen weergeven: 

Primo: de bevordering van de kennis der leden in 
het bi'zonder en die der bestuursambrena

" re~ i~ het algemeen, ge lijk dar reeds is 
vastgelegd in de Statuten der V. A. I. B. 

O nde r kennis worde h ier ve rstaan kennis in den 
meest ui tge bre iden zin van he t woord, dus kennis 
op het ge bied van ,poli ti e, justit ie, landbouw, irriga
ti e, comptabi liteit, adatrecht etc. kortom alles, waar
mede het Inlandsch Bestuur eventueel te maken kan 
h ebben. 

Alh oewel so mmigen van meen ing zijn, dat zij gedu
rende hu n schooljaren reeds genoeg hebben geleerd, 
tene inde de bes ru urstaak naar behooren te kunnen 
ve rvu ll en, meenen we toch, dat het zijn nut kan 
heb ben in d it in vele opzichten moderne tijdsgewricht 
bovengenoemde onderwerpen te beIichien, daar de 
ervaring ons heeft geleerd en leert het thans nog, 
dat wij niet zelden voor moeilijke feitell komen te 
staan, waarover al onze schoolwijsheid het stilzwijgell 
bewaart; en d it laat zich vooral des te meer met 
k lem gelden, waar we nu leven in een tijd van be 
stuurshervormingen, zoodat het bij wijze van spreken 
dageIijks regent van nieu,we legislatieve producten 
niet aileen, maar ook van prentahs voor nieuwe 
werkwijzen en opvattingen.-
. Secundo: belichting van actueele bestuursvraag

srukken. 
Ais ambtenaren bij den actieven bestuursdienst 

zijn wij de meenig toegedaan, dat ons niet kwalijk 
kan worden genomen, wanneer wij onze stem op 
behoorIijke, gepaste wijze laten hooren. Immers ui= 
teraard zijn het de bestuursambtenaren zelve, die het 
meest in aanmerking komen om dergelijke .aangele= 
genheden aan een bespreking te onderwerpen - niet 
aIleen omdat zij de plaatseIijke toestanden land en 
volk dikwijls als kind van de 3treek-goed k~nnen, in 
allen gs:vaIle beter dan bu:tenstaanders,' die onbekend 
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zijn met de bes tuurspractij k, doch ook wijl .zij de 
o nmiddellijke uitvoerders zijn dier verschIllende 
wettelijke bepalinge n, Ruimschoots gelegenheid z~.l
len zij hebben om de theorie aan de ha rde practlJk 
te toetsen ... en allicht zullen zij hier en daar hi aten 
en leemten aan treffen, die men van te voren nie t 
heeft k unnen voorzien. Gedachtenwisseling hierover 
kan leiden to t herziening en verbetering. 

Tertia: de gelegen he'id te openen voor ee n ieder, 
hetzij bestuursambtenaar, hetzij niet, die het 
een en ander op bestuursgebied ter ken ni s 
wiI brengen van het Inlandsch Bestuur m.a.w. 
wij houden de deuren wijd open voar een 
ieder die de Inlandsche bestuursambtenaren , 
in het algemeen en de leden d er V.A.I.B. in 
het bijzonder middels artikelen wenscht te 
bereiken. 

Zonder aan de belangrijkheid en de positie d~r 
dagbladen te kort Ie doen, zijn wij zoo vrij te ge
looven, dat het direct meer effect za l so rteeren, 
indien dergelijke problemen in ons orgaan worden 
geplaatst - een blad dus van personen, di e er he t 
meest belang bij hebben. 

Bij de uitvoering van zoo'n omvangrijke taak, geli jk 
hierbove n uiteengezet, kan de redact ie natuurlijk 
moeilijk den steun missen van anderen, vooral waar 
zij qua bestuur naast haar redactioneele ' taak, ook 
nog voo r het weI en wee der geheele organisatie 
moet zorg dragen. 

Wij zijn dan ook voornemens-a lthans indie n de 
omstandi gheden het geJoogen-om wetensch appe
Jijk hoogstaande personen van naam te verzoeken 
"Onze Bode" van tijd tot tijd met hunne geestespro
ducten te willen verrijken, doch aan den an dere n 
kant moeten wij niet uit het ocg verliezen, dat o ns 
blad het orgaan is der V. A. I. B., zoodat de leden 
in de allereerste plaats voor goede, lezenswaardige 
stukken moe ten zorgen, want ons devies moet steeds 
blijve n : "Onze Bode" is van ons, voor ons en door 
ons. 

Mede is "Onze Bode" o. i. de aangewezen weg 
om de leden in het bezit te stellen van afschriften 
dan wei extracten van wetten, ordonnantien en besluiten 
va n diverse autoriteiten. Overbodig is te zeggen, van 
ho e groot belang bijvoorbeeld dit blad als zoodanig 
kan zijn als een GewesteJijk (Provinciaal) Blad. . 

Een blad, waarin de gevoelens d er verschillende 
bes tuursambtenare n wo rden ke nbaar gemaakt, en al
gemeene bestuursproblemen worden behandeld naast 
bevordering van algemee ne kenni5, is naar onze be
scheiuen m ec::ning te mOOi, en te schoon, om er 

weIDIg aandacht aan te besteden, vooral. in d eze n 
tijd, waar iedere beslUursa mbtenaar in zi jn eenzaam
heid sterk de behoefte gevoelt aan een algemeen 
tijdschrift, dat hem op de hoo gte za l houden der 
zich snel wijzigende omstandigheden en hem dikwijls 
tot spiege l di ent. 

Voorshands is he t orgaan geredigeerd door het 
Bestuur, dat goedgeteld uit s lechts dri e leden bestaat, 
nog onbeduidend-de eersteling wijdt zich gehee l aan 
de bel ange n van de V. A. 1. B. - e n bevat slechts 
lutte le pag ina's, doch indi e n straks iedere " prij a ji" 
tot ze lfs in de uiter'ste hoeken va n J ava d e n tijd geest 
beg int te begrijpen en zijn be langrijk eenige pos itie 
in de maatschappij begint in te zie n, dan is de djd 
daar om "Onze Bode" ook een nieuwen en beteren 
vorm te geve n. 

Lede n de l' V. A. I. B.! Ambtenaren bij het B. B.! 
En allen die zich hiervoor interesseeren! 

Reeds te lan g heeft het Inlandsch Bestuur den lan ge n 
droogte- s laap ges lapen en voor alles het geheimzin
ni g diep stilzwijgen bewaa rd. Ziet toch om U heen, 
en U zult ontwaren, dat a lles niet m eer de oude is. 

Een nieuw leven is met de bestuursh e rvormingen 
ingeluid. H et eerste hanengekraai laat zich reeds hoo
ren, het eerste ochtendgloren is duidelijk zichtbaa r. 
Weldra zal he t morgen zijn en een ieder zal zich 
spoeden naar zijn dagtaak. Ontwaakt dus in Uw eigen 
belang, eer het te laat is. 

Laten wij dezen keer toch niet achterb lij ve n en ons 
enkel me t toe~ijk~n vergenoegen. Laten \Vij liever met 
al de kraCht, dIe 10 ons is, gezamenlijk aan den arbeid 
gaan am ons B. B. sch eepje in behouden haven te 
brengen. 

. Mage "O nze Bode", hoewel bescheiden van opzet, 
10 een lang gevoe lde behoefte Voorzien een sieraad 
Voor vele bestuurs~a t 'd 

. noren, een aangename huisvrien 
en een ltchtende to 
Bestuur .. orts worden VOor het Inlandsch 

op zlJn nog zoo donker B B d ' I . . paa Je. 

De Commissie van Redactie. 

Semarang, 1 Januari 1929. 

VERSLAG VAN D ' l'I 
OUD- OSVIANi VERGADERING VAN DE 

TEN HUIZE VA~-BOND, GEHOUDEN 
KADIR WID' DEN HEER ABDU L

ZOND JOjOATMODj O OP 
. AG 2 DEC. 1928. 

Aanwezlg waren va n 

Raden Soekarman 
A. K W'd' . . 

. I )Oloatmod' 
Soet jip to JO 

het BeslLlur de Heere~: 
. . . . . . Voorzitle r 

SeCretaris . Penningemeest.er 

VOorts een ~iJ' r; ' . . 
le nlal leden. 

Commissaf/S, 



Opening. 

Om half tien opent de Voorzitter de vergadering, 
heet de aanwezigen welkom en bedankt dezen voor 
hunne belangstelling. Den Seeretaris Penningmeester 
worden de gelukwensehen van het Bestuur aangebo
den ter gelegenheid van diens promotie tot Assistent
Wedana. 

"Deze vergadering is uitgesehreven op verzoek 
van eenige leden; straks zal worden beslist of de · 
O. O. B. zal worden opgeheven dan wei zal blijven 
VoOrtbestaan. Alvorens aan de eigenlijke agenda te 

o beginnen, wil ik de verontsehuldigingen van het 
Bestuur aanbieden, Het Bestuur heeft gedurende 
diens werkperiode weinig uitge rieht. Het wei en 
Wee der vereeniging ligt voornamelijk in handen van 
het Bestuur, en in het bijzonder van den Voorzitter. 
Zooals ik reeds bij de opriehtingsvergadering heb 
Voorgebraeht. waarbij ik mijn bezwaren heb geop
p~rd tegen mijn verkiezing tot voorzitter in verband 
met versehillende omstandigheden als daar zijn druk
ke werkzaamheden, moest ik toeh op aandringen van 
de leden het voorzittersehap aannemen. Nu is geble
ken, dat ik bij mijn pogen om den O. O. B. te leiden 
ben gefaald. 

Waar het Huisho·udelijk reglement het quorum 
stelt op een derde vnn het aantal leden, verklaar ik 
deze vergadering als wettig. Ook za l bij de ver
dere besprekingen rekening worden gehouden met 
het vermelde in de eonvoeatiebiljetten, waarbij de 
niet aanwezige leden zullen worden besehouwd in 
te stemmen met de beslissingen van de meerderheid 
Van de vergadering." 

De Voorzitter verzoekt voorts om in verband met 
het fa te openingsuur geen onnoodigen lijd te ver
spillen. 

Met instemming van de aanwezigen werd de Agenda 
gewijzigd, waarna deze als voigt luidt : 

1. Voorstel ontbinding van den Bond. 
2. Bestemming t. a. v. de geldmiddelen e. d. 
3. Bestuursverkiezing. 

'" 
De Voorzitler verzoekl den Seeretaris om voor

lezing van den brief van de aeht leden, welke hier
onder in extenso wordt opgenomen : 

Aan het Bestuur van den 

» O · Bond" Oud- sVlanen-

te 

S e mar a Ii g. 
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Geaeht Besluur. 

Ondergeteekenden, .lllen leden van den Oud
Osvianen- Bond Sem arang, belreuren innig het feit, 
dat blijkens her ophouden van de geringsle levens
versehijnselen de Vereeniging sed err in een sladium 
is gekomen van volkomen dood. 

Waar hel Bestuur tol nogtoe een diep slilzwijgen 
verkoos, meenen ondergeleekenden in het belang 
der Organisalie en dergenen, aan wie de leiding 
daarvan werd opgedragen, Uw Bestuur hel volgende 
in overweging te moelen geven. 

am klaarheid te seheppen in den beslaanden 
toesland ware een builengewone- spoed-al ~ emeene 

Vergadering uil Ie sehrijven, waar o. m. onderslaande 
punten zouden moelen worden besproken: 

1. Onlbinding van den Bond. 
2. Beslissing I. a. v. den inventaris en geldmiddelen. 

Waar het ledental laatstelijk 48 bedraagt, zoude Uw 
Bestuur kunnen goedvinden op ons verzoek kraeh
tens arlikel 21 H. R. sub. d. bovenbedoelde verga~ ' 

dering uit te sehrijven, zoo mogelijk op Zondagmorgen 
. den 2den December a. s. 

Het zij ons- zij het ten overvloede- vergund Uw 
aandaeht te vesligen op het bepaalde-bij artikel 11 van 
de statUien en artikel 22 H. R. in verband waarmede 
wij U verzoeken den leden te wijzen op hun reeht 
van stemmen door verregenwoordiging. 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dw. 

W. g. D i r man 

V Giger. 7 andere handteekeningen 

Semarang, 24 November 1928. 

De Voorzitter verzoekt den heer Dirman als eerste 
onderreekenaar, om het se./1rijven toe te liehten. 

De heer Dirman verklaart, dat de aanleiding tot 
het sehrijven van den brief was om eenig berieht te 
krijgen nopens den toestand van den Bond, die sedert 
geruimen tijd al niets van zieh hooren liet. 

"Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik 
om onzen brief eenigszins toe te liehten. Wellieht, 
dat er personen worden aangetroffen, die dezen brief 
besehouwen als een reehtstreeksehen aanva l of eri
tiek op het beleid van het Bestuur. Onze bedoeling 
was verre van dit. Ons standJ1lunt zullen w.ij straks 
nader uiteenzetten. Wij meenen daarenboven tor het 
stellen daarvan gereehtigd te zijn - althans een der 
bestuursleden heeft op een der vorige vergaderingen 
gezegd, dat elk voorstel, hoe gek ook, welkom zal zijn 
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In zijn openings re de hee fr de voorzine: ge z~gd, 
dat in den laarsten tijd zij ner bes tuurspenode nlers 
is en wordt gedea n. De voorzi rrer wijt dit roe aan 
het B«stuur. Ook de leden d ragen m.L ?ieraa n sch~ld . 
Het aaneal besruu rsle de n immers is tn verh oud tn g 
ror he t aanta l leden heel ger ing. Ee rlijkh e.i.dshalve 
moeren wij den achre ru itga ng allereers t ro eschnJ ve n aa n 
de leden ze lve, om dat deze de meerd erh eid vo r m~n. 

Indien onderreekenaa rs in hu n brief re srerke Ul( 

drukkingen hebben ge bezigd, wo rde cl emeneie ~e

vraagd. De hoofd bedoel ing is imm ers een ~~rga d enng 

uit(Jeschreven te zien. Wij verlangen een blJ eenkoms r, 
wa:r wij den roestand van den Bond zull e n kunn e n 
bespreken en het Bestu ur terzake vragen. srell en. ~u 
verkeeren wij in een fase van onzekerhe ld. l eder lid 
heeft er belang bij te were n, hoe of her mer onzen Bo nd 
is gesteld. 

W ij hebben ons dikwij ls de v raag gestel d, of de 
Bond zich kan handhave n. Near de ui ter lijke teeke
nen te oordee le n is de Bond te gro ot van opzet 
gewe es t • Er bestaat genoegzame rede nen om te over
wegen, of her nie t bete r ware de n Bond te on tbind e n 
en over te gaan rot de opr ich tin g van een andere 
vereeniging, die e nger is van opzet, omda t wij ro t 
dusverre nooit de k rach t hebben gehad om iets groors 
tot stand re brengeo. " Ik heb gezegd".-

De V oorzitfer gaat in het kort de bedoeli ng van 
den heer Dirman na, welke ka n worden sa mengevat 
a I s 1rf'lg) -. 
1. zekerheid re erlangen, of de O. O . B. nog le

vensvatbaarheid bezir. 
Z. desneen , over te gaan rot de oprieh tiog van een 

andere vereeniging, die klei ner is van opzet. 

Voordat her Bestuur diens meen ing h ieromtrent 
geefr, worden de leden in de ge legenheid gesteld 
h unn e gedaehren hierom trent u it te spreken. 

Dei! heer Dirman. 

"Zooals wij gezien hebben, heeft de ,0 . O. B. 
gedurende zijn bestaan nooi r een regelma tig leve n 
gehad. H et is steeds valle n en opstaan geweest. De 
O. O. B., heeft zieh nimmer een kraeht ig liehaa m 
geroond. Dikwij ls is eritiek op den O. O. B. ui tge 
oefend, zelfs door personen, die eerrijds groote VOor
standers daarvan wa re n. Uit aUes blijkt, dat de O. O. B. 
n iet te ha ndhaven is en door de tij den heen een 
slechte roep hee ft gekregen . W aar versehillenden onder 
ons roeh nog een vereen iging wensehen te hebben 
om onze beJange n o. a. te bespreke n, wi! ik Voor
stell en om den O. O. B. te ontbinden en in de plaalS 
daarvan een geheel nie uwe vereeniging op te r ieh-

ten. 

De heer Soeka nda r, verzoekt de n h eer Dirman 
om roeliehrin g voor wie o f de ni e uw o p te rich ten 
vereenigin g bes temd is. Voor de oud - led e n va n den 
O . O. B. o f voor de Inl and sche Bes tuurs-a mbte na re n 
in het algem ee n, zo oals de Prij aji-Bond va n den 
heer W iranatako esoe n\a h. 

De Voo rz itter v e rzoek t de n hee r Di r man om de= 
ze lfde opheld ering. 

De hee r Dirma~ s telt zi ch voo r om na ontbinding 
va n de n O . O . B. een ni e uwe v ereeni gin g op Ie rich
ten voor de z. g. Ambte nare n bij de n Inl andschen 
Bestuursdi ensr, ko rtweg A. I. B. 's ge naa m d, waa rro e 
behalve de abiturie nte n va n de O sv ia be ho ore n aile 
afgeleve rd e n va n de H. B . S., A. M . S. oud =s rud e nren 
va n Hoogeschole n en anderen, di e alszoodani g in 
den B. B.-d ie nst we rkz aam zijn. 

De Vool'z itter releveerr de bedoe lin g va n d e n heer 
Dirman. 

" Ik heb daa rnet het standpunt van h e t Besru ur 
in pe tto ge houd en. Th ans wi! ik, alvore ns tot s te m
min g ove r te gaa n, mijn persoonlijke meenin g k e n
baa r maken. De O. O . B. heefr , zooals de Heer 
Di rman gezegd heeft, geroond geen levensvatbaa r= 
heid te bez itte n, bij welke meening ik mij th ans 
aansluit. Voo r de zooveels te maal gepoogd werd de 
O. O . B. te doen- her leve n, voor de zoovee ls te m aa l 
ook is he t op ce n mi slu kk ing uitgeloopen. Ik acht 
he t beter de n O . O . B. op te h effen . Maar dan v rees 
ik, da t wij bij het pu bliek een slechten indruk mak e n. 
Ieder ambte nare n- eo rps hee ft zijn vereeni ging, \V ij 
moge n niet achterblijve n. Wij mo eten ook een bond 
hebben, waa r wij o nze be lange n kunnen bespre k en. 

H et VOo rsrel va n de n heer Dirman is m . i. goed 
i n g~z i e n. Ik ben VO or een ni e uwe vereeni ging or de 
baSIS va n de n vori ge n spreker . VOor am bte nare n bij 
het B.~. ook VOor hen, die niet afkomsti g zijn van 
de O sv la of and ere middelbare scholen. 

zo De S: .cretaris ~ s va n oordeel, dat de O. O. B., 
oa ls hlJ th ans IS en ond er de huidige oms tandi g

heden , geen kans h eeft om te bloeien. 

M" W ij moeten th ans zoeken Waa r de fout schuilr 
et de Vorige spreke rs be n ik van m<:: e nin g da r er 

aan de orga' . , I 
nlsatt e wa t hape rr. D e bond wil re vee 

en all es tegeliJ'k d A n 
b 1" oen. . an de n anderen kant is ee 

e angnJk factor de b I Ee n ve ree ni ging leeft e ~n gs~e lli ng der Jeden. d 
reglement AI . e n bloeH nlet ail een van een goe 
(Jeza menl ':k s lederee n inderdaa d van zins is orn 
'" IJ te s lage n i " 

Spreker bren s succes ni e t uitges lo ten. " n 
bes tuurscha 0 gt te berde, dat hij gedurende ~ Il 
niet al re p p~em erkt heeft dat d e be langste JlI Og 

. groo t IS gew ben, 
die de Stad S eest, vOora l m inder v.an 

emarang v I ande-er aten. Een groote ver 



ring heert spreker sreeds kunnen constareeren van 
de leden, die van Semarang naar elders zijn over
geplaarsc. De leden van buiren Semarang willen of 
is het durven hun belangsrelling niet doen blijken. 

-Wellicht dat de fossiele opvatting, zuiver B. B. 
senriment: aansluiting bij een vakvereeniging-pem
bran ie, bij hen invloed heefc. Op indrukken van het 
publiek moeten wij nier leHen. Wij mogen ons niet 
aansluiren rer wille van het publiek, omdar het mode 
is." 

Spreker is van meening, dat een vereeniging onder 
de A. I. B. 's noodig is. Na het falen van den O. O. 
8., die in de eersre plaats beoogt lorsverberering, 
wit spreker voorsrellen een vereeniging, die (Ot · doel 
stelt algemeen wetenschappelijke kennis onder de 
leden te verspreiden. Ook in verband met de 
moeilijker wordende werkzaamheden als met de 
verbetering van de opleiding van de nieuwe A.I.B . 's 
is vermeerdering van onze parate kennis wenschelijk. 
Ik denk, dat dan niemand ons sched zal aankijken, 
immers onze doelstelling luidt: kennis vermeerdering. 
De vers(Okte B. B. ambtenaar zal ons met welwiI
lendheid tegemoetkomen." 

Spreker vindt voorts, dat htt voorshands beter is 
de aansl uiting re beperken (Or de A.I.B.s. Later 
wellicht, indien de vereeniging- levensvarbaarheid 
tOOnt en andere ambrenaren-groepen aansluiting 
Wenschlen, is uitbreiding altijd 1l10gelijk. Het blijft 
immers nog een "probeeren". De geschiedenis heeft 
ons geleerd om al niet te veel - zelfs van onze col
lega's nier _ te verwachren. Ais wij dan eens weer 
moeten stranden, dan doen wij dit liever onder en 
met onze eigen schoolkameraden. Dan hebben wij 
elkaar niets te verwijten. 

De heer Soetjipto wil opkomen tegen het beweerde 
door den voriaen spreker dat de achteruitgang te wijren " , 
zou zijn aan de geringe belangstelling. Ik wit de 
Waarheid niet verbloemen, noch niemand beschul
digen ik die hier in de stad woon en die bij het , , 0 . 
doen herleven van den 1B0nd te Semarang was. OK 
door de Semarangers werd niets gedaa.n vaOJ' den 
O.O.B. Wij rliogen de schuld niet schulven op de 
bUiten Semarang wonende leden. Om te spreken, d~t 
Wij geen goeden indruk hebben gemaakt op de but
tenstaanders is al te baud. Ik vrees hetzelfde voor de 
n · .. I d . r leden telt van de oude leuwe vereelllglllg, a s eze wee . 
vereeniging die slechts vallen en opstaan e.n weer 

, h s de bedoellllg van Vallen heeft gekend. Is et sam .. 
den heer Dirman om een geheel nieuwe . vereenlglng 
op te richten? Waarom rept hij d~n nlets van het 
doel noch ·geeft hij eenig uiteenzettlllg daarvan. AI.~ 
het ~leciJts betreft naamsverandering, dan hebben WI] 
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dit te bespreken. Ik verzoek derhalve om een andere 
verklaring van het doel. 

De Secretaris meent te mogen opmerken, dat het 
niet in zijn bedoeling lag om de buitenleden de schuld 
te geven van den achteruitg~ng van de vereeniging, 
noch hun te verwijten, dat zij geen belangsrelling 
(Oonen. De kwesrie is, dat hij gedurende zijn be
stuurschap heeft mogen constateeren, dat de belang
stelling individueel bij de leden vermindert, zoodra 
zij Semarang verlaten. Ten slotte is de bedoeling van 
den O. O. B. ook om zijn leden te zoeken onder de 
am btenaren bij den eigenliiken bestuursdiensr. 

De Voorzitter verzoekt den heer Dirman om zijn 
plannen nopens de nieuwe vereeniging uireen te zetten. 

De heer Dirman verzoekt eerst om ontbinding van 
den O. O. B., daarna kan een nadere uiteenzerring 
en bespreking worden gehouden aangaande de nieuwe 
vereeniging . . 

.De Voorzittez' verklaart, dat indien (ot ontbinding 
wordt overgegaan het Bestuur dan ook practisch en 
automatisch aftreedc. Dan zal er geen B~stuur meer 
zijn, om de vergadering te leiden. Ook in verband 
met de te nemen beslissing ten aanzien van den in
ventaris is het voorstel van den heer Dirman onaan
vaardbaar. Trouwens uir de gehouden besprekingen 
kan worden afgeleid, dat de O. 0.- B. zeker op den 
weg is om te worden ontbonden. 

De heer Dirman zet zijn idee uiteen nopens de 
nieuw op te richren vereeniging: 

"Geachte mijnheer de Voorzitter! Geachte verga
dering I 

Niet zonder bedoeling heb ik (Ot dusverre ge
zwegen over het doel der op te richten vereeniging. 
Opzettelijk heb ik aIleen naar voren gebracht, dat 
her voor ons B. B.- ambtenaren een noodzakelijk
heid, een behoefte is om een vereeniging te bezitten. 
Ik wiI den schijn niet op mij laden, alsof ik de 
vergadering mijn meening .,zou willen opdringen. N u 
verscheidene sprekers reeds een en ander hebben 
gezegd, kan ik wtl kort zijn. 

Het doel der op re richten vereeniging srel ik 
voor als voIgt: 

a. de bevordering van de kennis der leden in het 
bijzonder en die der Inlandsche ambrenaren in 
het algemeen. 

In dezen tijd van bestuurshervormingen, waar wij 
te maken hebben met nieuwe bepalingen en proble= 
men, is het zeker weI van belang, wanneer wij steeds 
hiervan op de hoogte zijn. Hoe flink een ambtenaar 
ook moge zijn, kennis op bestuursgebied moe teo 
wij in elk geval nog veel van elkaar l e~ren. 
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b. datgene te doen, wat in het belang kan zijn voor 
. het Inlandseh Bestuur. 

Hebben \Vij in het eerste gedeelte speciaal ons 
eigen belang op het oog n. I. de bevordering van 
onze kennis, in onze tweede doelstelling willen wij 
de gelegenheid seheppen om aetief op te treden, om 
daden te verrichten. De O. O. B. heeft, voorzoover 
mij bekend, aileen datgene gedaan, wat ten nauwste 
samenhangt met het eigen belang, het belang der 
vereeniging. 

Nu willen wij ons stellen op een ruimer stand
punt. Wij willen werken in het belang van den 
Inlandsehen Bestuursdienst. Zooals wij allen gezien 
hebben, verrieht het Inlandseh bestuur buiten zijn 
werkkring om geen of bijna geen maatsehappelijk 
'verk. Het komt bij de bevolking meestal om belas
ting te ianen, om printahs te geven enz. doeh zelden 
om een lief woordje te spreken. Dit maakt het In
landseh Bestuur op den duur impopulair, mindh 
geliefd. 

Wij zu llen traehten dil zooveel mogelijk te vermij
den. Wij zullen ons mede bewegen op soeiaal terrein . 
Zoo zulle n wij niet sti! zitten, wanneer bijv. de 
hygienisehe roestand van een bepaald resson veel 
te wensehen overlaat.lndien de Overheid een Volks
huisvesting- eommissie of een cooperatieve veree
niging ter opvoering van den eeonomischen toestand 
noodig oordee lt, dan zal zij niet tevergeefs bij ons 
aankloppen. 

Wanneer, zooals vol ge ns de dagbladen , er voor 
moet worden gezorgd, dat de animo voor den 
Inlandsehen bestuursdienst niet minder wordt, 'dan 
zijn wij tenallen tijde bereid om dit te propageeren. 

Het komt mij gewenseht voor om voorloopig aI
leen de z. g. A. I. B. 's toe te laten als led en . 

Mocht er later behoefte bestaan aan herziening, 
dan kan dit nog alti jd .\Vorden gedaan. Ais begin 
lijkt mij dit het beste. 

De heeren Soemardjo en Wibisono verzoeken 
om een beslissing te nemen inzake het voorstel om 
onthinding van den O.O.B. De heer Dirman kan 
daarna als leider van de te houden besprekingen 
optreden. 

De heer Soekandar meent, daar waar de op te 
riehten vereeniging uitsluitend uit A.I.B. s zal bestaan, 
het eenvoudiger zou zijn om de statu ten en H uis
houdelijk Reglement van den O. O. B. te wijzigen 
met naamsverandering. 

De V oorzitter verklaan, dat hij aan het voorstel van 
den heer Dirman geen recht zal doen wedervaren,indien 
h ij het voorstel van den heer Soekandar in behandeling 
neemr, dat ee'll nieuw voorstel op zich zelf vormr. 

Wordt in stemming gebracht, wat of zal worden 
gedaan met de geldmiddelen e. a. van den O. O. B., 
ingeval de O. O. B. op houdt te bestaan. 

Besloten wordt: Om 'de geldmiddelen e. a. te 
schenken aan de nieuw op te richten vereeniging, 
zoo deze wordt opgericht; zoo neen, dap. .zal de 
bestemming nader worden uitgemaakt. 

U naniem wordt daarna rot ontbinding van den 
O. O. B. besloten. . 

Woorden van dank worden door den Voorzitter tot 
de leden en door de leden aan den Voorzitter 
gesproken voor hun trouw aan de thans gestreken 
O. O. B. vaan. 

VERSLAG DER OPRICHTINGSVERGADERING 
VAN DE VEREENIGING VAN AMBTENA

REN BIJ DEN INLANDSCHEN BE
STUURSDIENST OP ZONDAG 2 

DECEMBER 1928 ten huize van den 
heer A. K. Widjojoatmodjo. 

Ten 11 ure v. m., dadelijk, nadat de O. O. B. is 
ontbonden, verlaat de heer Soekarman de bestuurstafel. 
Aan het verzoek van den heer Dirman om de bijeefll
komst verder te leiden kan -hij tot zijn spijt niet 
voldoen. De hee r Dirman wordt dan verzoeht de 
leiding op zieh te Willen nemen, doch aangezien hij 
straks het voorstel tOt de oprichting van de nieuwe 
vereeniging moet inleiden, acht hij het beter indien· 
de lei ding wordt roevertrouwd aan den hee: A. K. 
Widjojoatmodjo, waanoe ook besloten worJI. 

De heer A. K. Widjo;oatmodjo als leider der bijeel11-
komst het woord voerende, deelt mede, dat doo: de 
h.:eren Dirman en anderen reeds een ontwerp-Statuten 
zlJn samengesteld. 

Nadat elk der aanwezigen een exemplaar in de 
h?no heeft, leest hij de ontwerp-statuten voor, zooals 
hleronder vOIgt: 

Art. 1. 

Art 2. 

Ontwerp - Statuten. 

De Vereeniging draagt den naam van "VER
EENIGING VAN AMBTENAREN BIj DEN 
INLANDSCHEN BESTUURSDIENST" 
(V. A. I. B.) en is gevestigd te Semarang. 

Zij stelt zich t . 'd-
d en doel met geoorloofde rol elen : 

a. de ke . 
. nnls op bestuursgebied der ledell' 
~ het bijzonder, en die der Inlandsche 

b 
estuursambtenaren in het algerleen te
evorderen. 



b. datgene te doen, wat van belang kan 
worden geacht voor den In1andschcn 
Bestuursdienst. 

Art 3. Ais lede n worden lOegelaten Ambtenaren bij 
den Inl andschen Bestuursdienst (de z.g. Aibs.) 
als zoodanig werkzaam en ook degenen, die 
reeds lOt hoogere betrekkingen bevorderd 
zijn. 

Art. 4. Het Bestuur bestaat uit: 
een voorziller. 
een secretaris en 
een penningmeester. 

Art 5. De geldmiddelen bestaan uit: 
1. entree. 
2. contributies en 
3. andere wellige inkomsten. 

Art. 6. Het entree bedraagt f 1.- (een gulden), 
terwijl de maandcontriburie gesteld is op 
f 1.- (een gulden) 

Art. 7. In aile gevallen niet voorzien in de Statuten 
beslist het Bestuur. 

Hierop wordt de heer Dirman verzocht naar voren 
te gaan om lOelichting te gev(w. 

De heer Dirman. »Ik geloof, dat de on twerp-statu ten, 
zooals die voor ons liggen, reeds duidelijk genoeg 
zijn. Verdere lOelichting lijkt mij overbodig, vooral 
daar ik zooeven reeds een en ander heb medegedeeld. 
Ik zou dus misschien steeds in herhalingen vervallen 
Wei wil ik hier nader verklaren, dat deze statu ten 
nog voor wijziging vatbaar zijn. Zij zijn in der haast 
samengesteld en dienen aileen om het nieuw te 
verki-ezen bestuur eenig richtsnoer te geven. Daar 
We hier te maken hebben met een nieuwe vereeniging, 
die nog niet zooveel leden telt, kunnen we volstaan 
met drie bestuursleden. 

De heer Soekarman, geeft als zijn meening te 
kennen, dat het beter is om andere Inlandsche amb
tenaren niet afkomstig van de middelbare scholen 
ook als leden lOe te laten. Het zou niet kwaad zijn 
om hier een a'fdeeling van den Prijajie - bond op te 
ricliten. 

De heer Soekandar. »A Is bestuursambtenaar ben 
ik vo6r de"oprichting van den Prijajie - bond. Dan 
kunnen wij krachtio optreden. Doch als Oud-Osviaan 
heb ik geen bez\~aar tegen de oprichting van de 
V. A. LB." 

De heer Abdulkadir. »Wat de heeren hier willen 
vOOrstellen is weer een nieuw begin, het is weer een 
~rObeer~n. U it de beknoptheid van het ontwerp leid 
lk af, dat de promolO rs geleid worden door een 
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Musolini - gees!. Alles is zoo dictaroriaal, zoo kort 
maar lOch bon dig. Tenslotle ju:ch ik dezen zin van 
kortgezag lOe. Het Bestuur heeft 'hier groote verant
woording door zij n ruime bevoegd heid . Laat het 
reglement kort zijn, maar ee n bloeiend vereeninos-

" leven. 
Het lidmaatschap uitsluitend voor A. L B. 's draagt 

sprekers goedkeuring. Terzijnertijd is uitbreiding 
steeds mogelijk. Laten wij eens ons eigen kennen, 
kunnen en karakter onder ons zelve peilen. Wordt 
dit met succes bekroond, zoo kunnen wij met gerust 
gem oed anderen in ons streven betrekken. 

De heer Die-man onderschrijft de woorden van den 
heel' Abdulkadir en zegt:" Wanneer van den kant 
van de niet - A. 1. B. 's een sterke drang bestaat om 
zich bij ons aan te sluiten, zullen wij niet aarzelen 
om hen op te nemen. Doch voorloopig als een 
beginneling is het beter om onder ons te blijven. 

De heer Soekal'lrkln trekt zijn voorstel rot oprich
ting van den Prijajiebond voorloopig in, en wil 
gaarne aan de orde gesteld zien de oprichting van 
de V. A. L B. \ 

Uit de stemmingen blijkt, dat de aanwezigen v66r 
de oprichting der V. A. L B. zijn en allen treden dan 
ook als leden toe. 

De bestuursverkiezing heeft lOt uitslag : 

Voorzilter: A. K. Widjojoatmodjo. 
Secretaris: Dirman. 
Penningmeester: Soemardjo. 

Wordt daarna overgegaan tot behandeling van de 
on twerp-sta tu ten. 

De heer Soekarman vindt een maandelijksche 
contributie van f 1.- te hoog en stelt voor die tot 
by. f 0.50 terug te brengen . 

De Voorzitler heeft hiertegen bezwaar, s angezien 
anders het Bestuur niets kan uitvoeren. Het ligt in 
het voornemen om een or/!,aan uit te geven. 

Besloten wordt de contributie op f 1. te handhaven. 
Verder wordt bepaald, dat de ex-Ieden van den 

O .O.B. Semarang bij hun toetreden al~ lid van de 
V.A.I.B. geen antree behoeven te betalen. 

De Contributie zal voor het eerst op 1 Januari 1929 
of op een nader door het Bestuur te bepalen datum
in verband met de overgave en overname van de 
kasmiddelen van den O.O.B. - worden geind. 

De oud.-Ieden van den O.O.B. Semarang, die niet 
toetreden als lid, zullen voor een half jaar gratis 
abonnement krijgen van het orgaan van de V.A.LB. 

De heer Soekandar v raagt, of de V.A.LB. zoo nu 
en dan ook feesten organiseert, zulks ter bevordering 
van het contact der leden . 



8 __ , _____________________ _______ ,-______________________________ --

De heer S oekarman. Het organiseeren van feesten, 
en excursies voor de leden van de V.A.l.B. met 
hunne dames is ook goed bijv. bij doe toemboekfeesten 
in Januari a.s. een tripje naar Solo. 

Ik zal gaarne in artikel 2 nog de volgende zinsnede 
willen inlasschen. 

c. de gezelligheid onder hare leden te bevorderen. 
De heer Soetjipto. vindt die inlassching overbodig, 

omdat die zou kunnen vallen onder b. 
De heer Soemardjo acht het woord geze lli gheid te 

ami"caal en wenscht hiervoor liever een ander in de 
plaats. 

De voorzitter heeft tegen "de bijvoeging geen be
zwaar en brengt het voors tel va n den heer Soekarman 
in stemming. 

De bijvoeging wordt goedgekeurd, waarna artikel2 
thans luidt als voigt: 

Zij stelt zich ten doel met geoorloofde middelen : 

a. de kennis op bestuursgebied der leden in he t 
bijzonder en die der Inlandsche ambtenaren in 
het algemeen te bevorderen. 

b. datgene te doen, wa t van belang kan worden 
geacht voor den Inlandschen Bestuursdienst" 

c. de gezelligheid onder hare leden te bevo rderen. 

De heeren Soekarman en Soekandar vragen, waar
om niets gerept wordt over de middelen om het 
streven te bereiken c.q. te benadere n. 

De voorzitter antwoordt hierop, dat het voorshands 
beter is "om dit over te laten aan het bestuur. 

De vergadering draa gt he t bestuur op een on twerp 
samen te stellen voor de Statuten en het Huishou
delijk Reglement. 

Niets meer aan de orde zijnde sIuit de Voorzitter 
te 12 uur de vergadering.-

De Vereenigingsdrang. 
O. O . B. Sema ran g is verscheidenj ge lu kkig, want 

het was een vall en en opstaan, een lijdensbestaan 
van de eerste' soo r t, een zlekte toestand zonder 
wederga. 

De V. A. I. B. is gebo re n! Vol hoop en verwach_ 
ti nge n kijk t e lkeen naar het wicht j de daden van de 
jonge veree niging worden reikhalzend tegemoetgezien' 
Wis en zeker zullen de resultaten bevredigend zijn, 
indien bij e lk lid het vereenigi ngsv uur blijft door
branden. Da t moet ook, want vorm t heel de Natuur 
nie t het qU ide lij kste bewijs, dat de vereenigingsdrang 
overal aanwe.zig is en ook leeft ? En waa f(!) m zullen 
wij onnatuurlijk zijn? Men zie, hoe de trekvogels 

in groepen (vereeniging) naar eldet5 vliegenf, hoe 
keurig opgestcld om den minstertlast van den tegen
wind te ondervinden. In Afrika kent me n de sp,ring
han enplaagj klein zijn zij individuee l, doch vereynigd 
zijn zij in staat om in een minimum van tijd een 
aanplant totaal te vernietigen. Hoort hoe eendrachtig 
de kikvorschen in den regentijd een avondconcert 
organiseeren, gelaten luistert men er n<1ar, wijl men 
daardoor den slaap niet kan vatten. Is de zee in 
waarheid niet een vereeniging van ontelbare water
druppeJtjes en wat een machtig en grootsch geheel 
vormt ze niet! 

Zoo gaat het niet anders met de menschenmaat -
schappij, van de oudste tijden af tot heden toe. Van 
de on beschaafdste lOt de hoogslOlltwikkelde. , 

Wanneer er gesproken wordt van een volksstal11, 
dan den ken we te zien een groep, een vereeniging 
van menschen, na za ten van ee n familie, die bij elkaar 
wonen, gebonden door bloedverwantschap en leven
de onder dezelfde omstandigheden. Kan he t ook 
anders, waar zij in den strijd om het bestaan, in de 
hand having van orde en rust en de beveiliging .hun
ner samenleving tegen hun vijandige stammen op 
elkaar zijn aangewezen? Gaan we verder, dan komen 
we lOt een volk, natie, ras , waarvoor he t vorenge-
zegde ook nagenoeg geheel ge ldt. 

In een familie is het al tijd vader en moeder, di e 
in vereeniging en overee nstemming de familiezaken 
bedisse len. In een dessa kenden en kennen wij een 
ra ad van ouden, die in bestuurszaken nogal veel te 
zegge n li eeft. Daar vereenigen zich de ouden der 
geme~nsch ap - door hun ouderdom rijk aan leve ns 
ervartng - tot een Coll ege, wiens adviezen worden 
erkend en opgevolgd. 0 

Voortgaande krijge n wij den Gemeenteraad, den 
R~gen tscha psraad, den Volksraad, den Raad van 
Dtrecteuren, den Raad van Indie den Vol ken bon d, 
all emaal ve re " , 

, e l1l gl ngen van wijze bolle n wier wee-
nln ge n, gek ris talli see rd tot een be I ' ' hunne 
respectie I"k ' s Ult van 

ve IJ e Colleges tot richtsoer dienen in de 
werkzaamhede Ik ' r , n, e bInnen den k' hunne bemoelenis. ,nng 

Kijken we in d d' h'l-
lende "k , e Iverse grondwetten der verse I 

rtJ en In de w t van 
Indie dan " d e op de Staatsinriehting 
en v~rgade~i: ed: w~ daar het recht van vereen i gi~: 
rechten erkenJ W r IOgezetenen als een der gron e 
plaats de vere~n i ~~ e~n bewij s, welk een voorna!1l 

Het is daaro g g In ons leven inneemt. 
m na al het nder, 

hoe sukkelend de 0, Vore ngezegde een \VO B et 
Waarom laten wi' in ~. B. ~emarang voorrleefde- fen 
toch wei dat J et mIdden, maar wij -b~sef b'j 

, een vereeniging van ambtenaren 1 



her Inlandsch Besruur recht van bestaan heefr. O nze 
raak is zoo uirgebreid, het besruur heefr in zoovel~ 
zaken bemoeienis,-Iasterrongen noemen her BeslUur 
een vuiInisbak - dar kennis van anderen ons zeker 
re srade komr. Want gij zult lOch zeker een groore 
gek moeren zijn om evenveel verstand te hebber: en 
goed op de hoogre re zijn over de sreeds verdergaande 
hervormingen, over irrigarie naasr volkscredierwezen 
en Landbouw, over de voorrschrijdende polirieke 
srroomingen naasr her acure onderwijsvraagsruk en 
over nog honder-den andere aangelegenheden om 
verder re zwijgen over de mindere animo voor her 
bestuur en de hormargebruiken. In onze vereeniging 
-< unnen we elkaar onrmoercn en de hoofden bij elkaar 
sreken, in Oil S orgaan moeren wij zien her hechre 
bindmiddel om ons cOI1lacr voorrdurend re onderhou
den, zoo verspreid als onze srandplaatsen li ggel1 . 

Is dit her nurrige, nier te vergeren moeren wij her 
aangename. Her nUllige met her aangename re ver-

" 
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eenigen zij ons doel. Hel aangename lOch kweekt 
blijmoedigheid, die arbeid vruchren doet dragen. 
Gulden woorden van den G. G., waarin een groore 
waarheid schuilr. Zoo is onze vereeniging de aange
wezen plaars om her aangename re vinden, de gezel
ligheid, die den mensch is aangeboren, en van de 
vroegsre rijden af er roe heefr geleid de nabijheid 
van anderen op re zoeken . Nergens anders kunnen 
wij dir vinden dall bij personen van dezelfde onr
wikkeling, van helzelfde streven mer dezelfde be
langen. D eze vrienden zullen wij vind~n onder de 
V. A. 1. B, - banier. 

Alzoo zullen wij vereenigd en eensgezind, krach
rig s raan ror heil v,n her algerneen en ons eigen. Mo
ge deze roep alomme weerklank vinden in de harren 
van de ambrenaren bij den Inlandschen Besruurs
diensr en hen er lO e leiden de V. A. I. B. mer 
raad en daad Ie sreunen. 

Sasrroprodjokoesoemo.-

VACANT 

o 

'--'~---------------------------------------



10 

I-------------------------'----------~-----------I 

VACANT 

• 

• 

--

, 

I 


	001B
	002A
	002B
	003A
	003B
	004A
	004B
	005A
	005B
	006A
	006B
	007A
	007B
	008A
	008B
	009A
	009B
	010A
	010B
	011A
	011B
	012A
	012B
	013A
	013B
	014A
	014B
	015A
	015B
	016A
	016B
	017A
	017B
	018A
	018B
	019A
	019B
	020A
	020B
	021A
	021B
	022A
	022B
	023A
	023B
	024A
	024B
	025A
	025B
	026A
	026B
	027A
	027B
	028A
	028B
	029A
	029B
	030A
	030B
	031A
	031B
	032A
	032B
	033A
	033B
	034A
	034B
	035A
	035B
	036A
	036B
	037A
	037B
	038A
	038B
	039A
	039B
	040A
	040B
	041A
	041B
	042A
	042B
	043A
	043B
	044A
	044B
	045A
	045B
	046A
	046B
	047A
	047B
	048A
	048B
	049A
	049B
	050A
	050B
	051A
	051B
	052A
	052B
	053A
	053B
	054A
	054B
	055A
	055B
	056A
	056B
	057A
	057B
	058A
	058B
	059A
	059B
	060A
	060B
	061A
	061B
	062A
	062B
	063A
	063B
	064A
	064B
	065A
	065B
	066A
	066B
	067A
	067B
	068A
	068B
	069A
	069B
	070A
	070B
	071A
	071B
	072A
	072B
	073A
	073B
	074A
	074B
	075A
	075B
	076A
	076B
	077A
	077B
	078A
	078B
	079A
	079B
	080A
	080B
	081A
	081B
	082A
	082B
	083A
	083B
	084A
	084B
	085A
	085B
	086A
	086B
	087A
	087B
	088A
	088B
	089A
	089B
	090A
	090B
	091A
	091B
	092A
	092B
	093A
	093B
	094A
	094B
	095A
	095B
	096A
	096B
	097A
	097B
	098A
	098B
	099A
	099B
	100A
	100B
	101A
	101B
	102A
	102B
	103A
	103B
	104A
	104B
	105A
	105B
	106A
	106B
	107A
	107B
	108A
	108B
	109A
	109B
	110A
	110B
	111A
	111B
	112A
	112B
	113A
	113B
	114A
	114B
	115A



