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1. Een en ander omtrenr de komende Regentschaps

raden in Midden-Java. 

2. Handelingen der Alg. ledenvergadering van de 
V. A. I. B. op 10 Februari j.1. in de kleine zaal 
van den Stadsttlin. 

a. De verminderde animo voor den 1nlandschen 
Bestuursdienst. 

b. Het Inlandsch Bestuur en de komende 
Regentschapsraden in' Midden-Java. 

3. Varia. 

4. Redactioneele mededeelingen. 
e 

EEN EN ANDER OMTRENT DE KOMENDE 
REGENTSCHAPSRADEN IN 

MIDDEN - J AVA.- 11.-

(door a bdi). 

Het beeld te beschrijven, dat de Regeering wilde 
verwezenlijken met de schepping der Regentschaps
raden, is niet weI mogelijk zonder eerst datgene 
naar voren te brengen, helgeen de Onlwerper, de 
Regeeringscvmmissaris S. de Graaff, dezelve heeft 
toegedach t. 

Bij Regeeringsbesluit van 9 April 1913 No. 25 
werden de noodige voorzieningen vastgesteld o. m. 
"tot regeling van de grondtrekken der door den 
Regeeringsc::lmmissaris S. de Graaff Ie vervullen 
opdracht, welke luidens anikel 1 van dat besluil in 

het algemeen zou omvatlen" de verdere voorbereiding 
eener .hervorming van het Bestuurswezen in N eder
landsch Indie, waarbij in hoofdzaak de navolgende 
maatregelen in overweging zouden zijn Ie nemen: 

Ie. vorming van meer uilgebreide geweslen, 
zoodanig georganiseerd en met beslUursmiddelen 
toegerust, dat inzonderheid in de richting van 
zelfbestuur aan die organen aJIengs eene belangrijke 
taak kan worden opgedragen mel betrekking tot die 
takken van dienst, welke niet krachtens hun aard of 
om bijzondere redenen in rechtslreeksch beheer bij de 
Regeering zelve moeten blijven; 

2e. opdrach I, in de onder 1 e bedoelde gewesten, 
van de behaniging van bijzondere behoeften van meer 
lokalen aard, buiten de op den voet van artikel 68a 
van het Reglement op het beleid der Regeering van 
Nederlandsch Indie ingestelde gemeenten, zooveel 
mo gelijk aan zOQdanige organen in het gewest: be
stuursafdeeliugen, regentschappen als anderszins, als 
uit hun aard voor de "oorziening in dergelijke 
huishoudelijke belangen, inzonderheid in aanmerking 
komen en van welke uit dien hoofde tevens op den 
duur de krachtigste opwekking kan uitgaan, ook in 
Inlandsche kringen van de algemeene belangstelling 
voor die aangelegenheden van open bare zorg; 

3e. instelling, in de onder Ie. en 2e. bedoelde 
ressorten, van Iichamen als vermeld in het tweede 
lid van artikel 68b van genoemd regle ment, bij welker 
samenstelling de eisch van vertegenwoordiging, in= 
zonderheid van de inheemsche bevolkingselementen 
op onbekrompen wijze vervu lling vindt." ") 

. ) Cursiveering doo r m ij. A. 
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D e Regeeringscommissaris S. de Graaff ontvouwde 

zijn id eeen aid us : . ' 
"Voor he n, die me er d an een desideratum, die 

eene essen tieel e voorwaarde voor bestuursdece ntra
lisa tie wenschen te zie n in eene we ze nlijke vertegen 
woordi gi ng van de verschillende groepen van 

• . ingezetene n in het resso rt, zal h e tgee n in afzien bare 
• tijde n in di e richtin g h ier tot stand vall te brengen, 

bezwaarlij k bevredige nd kunne n zijn. Dit laals te 
althans niet, wa nneep, naar de opvattin g, die in 
Westersche state n de ga ngbare is geworde n, als d e 
een ige "we rkelijke" vertege nwoordi gin g wo rdt aa n
gemerkt, eene vertegenwoordig ing , I'erk regen langs 
de n weg van vo lkskiesrecht. Imm ers, welke ge es tdri ft 
ook voor de toe passin g van d it beginse l mo ge bestaan, 
het v'ereischt geene innige k en n ismak in g m et d e 
Indische m aatschappij om to t het bew ustzijn te k o me n, 
dar , ju ist ren opzichte van h e t e le m e nt, wa aro m he t 
daar bij in de eerste pl aa rs zo u m oe ten gaan: de 
eigenlijke landsbevolking van toek enning , in ruimen 
kring , van zeker kiesrecht in langen tijd nog geene 
sprake zal kunn en zijn . Voo ro pstd lend de n bes listen 
wensch om het mvgelyke te beproeven, za l oo k h ier 
welhch t partij zij n re trekk en van doe lmari ge gro e 
peer ingen van pe rsonen, in ee ne nie r ver v erw ijd e r d 
ge\egen toekomst, tevens missch ien van he t best aan van 
bepaal de corpo ratien, o m ook on d er de In landsch e 
bevo lking een iger mate ee n k iessre lse l in p ractijk 
te brengen. Voor d e groote m assa echre r van de 
bevolkin g sraat men nog ver va n de moge lij k heid 
een er verwezenlijk ing van d at s treven. (s ic.) 

Personen , bij machte om bestuursvraagstukk en va n 
eenige meerdere staa tsrechtelijke beteekenis, zooa ls 
by het gewestelijk zelfbestuur zich die meerm alen 
ku nn.en voqrdoen , behoorlijk in zich op te nemen en 
te verwerken, zu llen onder de niet= ambtelijke In land= 
sche bevolking nog lang tot de groote uitzo nderingen 
behooren. 

Wat te n deze voo r d e n ieuw te creeeren z. g. 
Go uvernementen in hooge m are w eeg t, leg t nie t dar 
gewich t in de sch aa l ten opzichte van d e o rgane n 
eener besru u rsdecen tra li sa tie van den twe ed e n aa rd 
(organe n van au tono mi e), ger icht op behartigin g in 
engeren kri ng va n "huishoude lijke" aangelegenh eden. 
Was in het eerste geva l zekere ontwikkeling , zeker 
doorzicht in open bare aangelegen heden va n meer 
a lgemeen lln aard onmis baar, ten aa nzien van de 
organen van autono mie zal het vo ldoende zijn , 
wann eer de samenstelling del' colleges het bez it van 
die eigenschappen waarborgt bij een deel del' leden , 
in zo~derheid by de Zeiders der besprek ingen. W at 
ovengens voor het doe! van die in stellingen de 

voornaamste voorwaarde uitmaakt, is belangs telling 
in den waren zin, v oorts pruitend z ooveel mogelijk uit 
eene natuurlijke betrekkin g tot d e zaa k, uit het bes~! 
dat d eze deel uitmaakt va n eene "hu ish oudmg , 
waarvan men z ich lid gevoelt. 

Waar di e belangste lling be.s rro at of d e grondslag 
daartoe aan wezig is , beho e fr, wa t be tre ft ni e t-ambte:. 
Hjk e Inl and sch e leden , aan ontwikke lin g, bl) 
oordeelkundi ge leiding, ni e t m eer te worde n v e rl angd 

dan h e tgeen in de beste krin ge n v an de la ndbo uwe nde 
bevolking, in hand el e n ande re bedrijv e n m e t eeni gen 

goeden wil spoed ig te v inden za l zijn. 

Ook van d e rad e n d er pl a tt e lands ge meente n in 
Ned e rl and za l bezwaa rli jk ge ze gd kllnn e n worden, 
dat zij alle in d ar opzi cht uitbli nke n, no ch ook dar 
d e betee k e ni s va n di e Iich am e n voornam e lijk in dien 
fact or gezocht zo u m o e te n word e n. 

Wat-terugk ee rend e t ~ t h e t punt v an uit gan g- het 

vertegen wo ordi gend karakt c r be tre ft van d e li ch a m en, 
di e voorsh ands zi ch hier denke n late n, d a t begriP 
zal gll een d an tOt zijn rec ht k unne n k o m e n, w ann eer 

he t va n d at van ee n vo lkskies recht in beg in se l w o rdt 
losgem aa kt. 

Pl aats t m e n zich o p het s tand p unt, d at voor e elle 
m aatschappij als d eze h e t weze nlijke V!l n d e ve rte
ge nwo ordi gin g v ee lee r hierin te zoe ken is , d a t d e 
ope n bare belange n d e r ve rsc hill e nde bevo lk ingsgroepe n 
in de n raad zoo krac h tig mo ge li jk u itin g v inde n,O rD 
h e t eve n, ho e d e wij ze va n sa m e ns tell ing gerege ld is, 
dan ve rand f' rt d e zank e n zal h e! ook hi e r niet 
ondoenlijk zijn to t bevre d igend e s tappe n te kom en. 

Zoo ni et a ls e ige n re presen!ante n va n d e bevO I-
k in g, als representanten v an d e d e nk bee ld e n, vall 
de open bare be lan ge n d e r bevolk ing b rengen de 
le d en d a n in d e v er ga der ing h e ! ver tegenwoo r d ige nd 

k arakter, d a t aa n dergelijke o rgane n pas t . 

Voor zoove r eene vo lks k e uze bere ikb aar is , zii 
he t s le chts een ke uze, w aar bij niet m eer dan ee n ~ 
asso cia ti e van p e rsonell aa n he t \Voord is of waa rbiJ , 
niet d an indi rec t d e vo lksgeest zich k an lIits preke n, 
worde n ie tlem in de moge lijkh e id da arto e be n ut tigd . 
O mgekeero evenwel, voo rzoove r in verband m e t he! 
ger inge p e il va n ontw ike li ng of m et andere o m5tall 
di gh ed e n volksk e uze h e t ge vaa r zo u op leveren, dat 

het doel der inste lli ng zou wo rde n ge mis t, verbied! 

h et ~ I gemeen belan g-zoowe\ voor orga ne n van autO ' 
noml e als voor di e va n ze lfbestuur. o m h et ver tege n-
w oordi gend k arakte r vooralsno g in d ie r ichting te 
zoeke n en he t is ze lfs de plicht d e r O verh e id 01' 
bet ere w ij ze to t eene v erv ull in g van het deside ra tU (ll 
te komen. 



Weini g gegrond zou het zijn om in de om standig
heid, dat voor bepaalde bevolkingsgroep en het 
beginsel van verkiezing vooralsnog' behoort te worden
ter zijde gesteld, een reden te zoeken om al gemeen, 
dus ook ten aanzien van de reeds wei d ltarvoor 
vatbare bevolkingselementen, van de toepassing van 
dat beginsel af te ·zien. In denzelfden aedachtenaana 

~ 0 0 

!lOU men in de noodzakelijkheid tot toe passing van 
een srelsel van beperkr kiescechr m er uirsluirina van , b 

bepaalde kl ass en van personen, e en mori ef kunnen 
zien om elk kie srecht aa n de ingeze.renen re onlhou
den, totdat he r yolk in zijn geheel voor d e uito efe ning 
daarvan in aanmerking zou kunnen kom en. In zoover 
nochthans is de tegenwer IJ ing nier zond Bc beteekenis, 
dat onder dergelijke omsrandighed en het inderdaad 
dubbel plicht is zorg te dragen, d at aan de niet door 
e igen keuze vertegenlVooz'digde bevolkingsgl'O epen 
langs anderen weg eene deu g delijke behartiging van 
hunne alg emeene be/angen in het colleg e verz ekez'd 
.zy. 

Qe al gemeene roeping van de hier te lande met 
autonome functien belas le locale organ e n bren () r dus " , 

-overeenkom ~ tig het in het reorga ni sa tie=besluit uit-
gesproken desideratum mede, ddt voor de daarbij 
bedoe/de behartig ing van " bijzondere behoeften, bij 
v oorkeur gekozen worden g emeenschappen, ill hun 
wezen zooveel mogelijk nabijko mend het begrip van 
hetgeen men eene" volkshuishouding" z ou kunnen 
Jzeeten." 

W ORDT VERVOLGD. 

HANDELINGEN DER ALGEMEENE LEDEN
• VERGA DERING V AN DE V. A. I. B., 

GEHOUDEN O P 10 FEBRU ARI j. l. 
IN DE KLEINE ZAAL VAN DEN 

STADSTUIN TE SEMARANG. 

4 anwezig : Het voltallige Bestuur, aile te Stmarang 
wone.nde leder:, op een p aa r uitzonde
ringen na, benevens eeni ge leden buiten 
Semarang. 

Mede tegenwoordig als uitgenoodigde: de he e r 
S oengkono, Ass istent- W e dono van Sem arang tenga h. 

Pers: Wa~n a Warta en Algem ee n Ha ndelsbl ad. 

Opening; 

Tegen 9.30 uur des voormiddags opent de Vo or
z ittel', de heer A bdulkadir W id;o;oa tmodjo, de ve r 
gaderin g; me t het uitsp reken der vo lge nde rede: 

• 
• 
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Geachte Heeren, 

Ik opel! de eerste vergadering van de Vereeniging 
van Ambtenaren bij den Inlandschen Bestuursdienst 
en roep U allen het welkom to e. Welkom aa n de 
Heeren uitgenoodigden en lede n ... . .. niet te 
vergeten ook de pers, die door hunne aanwezigheid 
blijk hebben gegeven van belangstelling in ons streven. 

De dag is aangebroken, waarop de Vereeniging 
voor de eerste maal uirvoering zal geven aan hare 
roeping, zooals di e is omschreven in artikel 2 sub a 
van hare voorioopige Statuten, dit is o m de leden 
de gelegenh eid te geven te beraadslage n over on
derwerpen van belang voor den B es tuursdienst, ten 
einJe daardoor o nder hen over die onderwerpen een 
gemeenschappelijke overtulglng te doen ontstaan, 
ten einde door den zedelijken invloed daarvan mede 
te werken tot de ontwikkeling van de n lnl an dschen 
Bestuursdienst. 

Zeker ben ik de tolk van Uw aller gevoelen, 
indien ik vanuit deze pl aars de we nsch uirspreek, 
dat met elk vol gende bijeen komsl het beslaan der ' 
Vereenigin g meer ve rz ekerd moge zij n. 

Zullen wij wei slagen? Zi edaar een vraag, waar 
de vereeniging zich openbaart op idiee l en wclen
schappelijk gebied, sedert lange n tij d Ie weinig door 
ons berreden. Zal onze verwachU ng nier reeds spoe
dig tele urgesreld word en en blijken s lechts een 
illusie geweest re zijn? Z'al niet de onverschifJigh eid, 
die dikwijl s on i e en ergi e belaag r, oo k: o p onze 
ve reeniging vat krijgen en ha3I' sloopen ? 

Wij willen h et niet hopen. 
Wij willen steeds bed enken, dar om re kun nen 

willen e rn sri g willen hel eerste vere ischre is , 
Eerst dan li gr ook in hopen een krachr! 
De deelne ming der Vereeni ging is bevredi ge nd e n 

zij gee fr moed voor de roekomsi. 
Voor het welslagen van deze bijeenkoms ten zal 

vee I afhan gen va n de we rkwij ze. 
T hans is h e t een probeeren, een pe ilen , of o n der 

ons belangs te lling bestaat. 
Gee ne ge lee rd e verroogen behoeve n wij, maar 

korre deskundige adviezen . 
De onde rwer pen moele n on lleend zij n aan de 

prak tij k e n he l voor recht de r actua lirei t bez irren . 
Immers de onrw ikke ling van den Inla ndschen Be

stuu rsd iens r li gt boven al in de lessen der ervari ng. 
Daarnevens zijn w ij in de gelegenheid onze 

bedreve nh eid in het prac tisch gebruik van de Ne
derlandsche taa l voo r zoovee l nood ig bij te werken 
en te verhoogen, war ons voor onzen werkkring te 
stade kan komen. 

.' 
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Mag ons worden verweten, dat wij den sehijn 
wekken . te veel na'ar meerdere ontwikkeling te 
streven, wij zijn er van overtuigd en voelen, dat om 
een goed bestuursambtenaar te wezen karakter, maar 
ook in de eerste plaats karakter noodig is. 

Voor vandaag hebben wij genomen de volgende 
onderwerpen: 

"De verminderde animo voor den Inlandsehen 
Bestuursdienst" en 

"Het lnlandseh Bestuur en de komende Regent
sehapsraden in Midden Java". 

Waar wij voor dezen keer zoo zwak zijn geweest 
om we te geven aan onzen lust lOt verga deren, in 
plaa!s van aan zin voor degelijkheid, hebben wij de
ze bijeenkomst niet voorbereid, zooals het gevoeg
Jijk hoor!. 

Het BeslUur moet ten exeutis van het hart! 
Laat ons thans de besprekingen beginnen. 
Moge onze diseussien zieh steeds kenmerken door 

konheid gepaard aan zaakrijkheid en bovenal door 
dien geest van welwillendheid, die ruimte laat voor 
de I.\iling niet aileen, maar ook voor de waardeering 
van uiteenloopende meeningen. 

Laren wij ons doel immer voor oogen houden: 
"De ontwikkeling van her Inlandseh Bestuu;". 

Vervolgens wordt het woord gegeven aan den heer 
D irman, die her vraagstuk der verminderde animo 
voor den Inlandschen Bestuursdienst zal inleiden. 

Rede van den heer Dirman. 

DE VERMINDERDE A NIMO VOOR DEN 
I N LA NDSCHEN BESTUURSDIENST. 

Geaehre mijnheer de Voorziller! Geaehte Verga
derin g ! 

H er is niet dan met zekeren se.hroom, dat ik de 
taak op mij heb genom en, om op dezen oehtend het 
vraags tuk der verminderde animo voor den Inland
sehen Bestuursdienst hier in Uw midden in te leiden. 

Vooreerst ben ik niet gewoon voor een publiek 
s is dit Ie spreken; verder zullen wellicht vele des
k un digen op dit gebied het als "een gebrek aan 
bescheidenheid" beschouwen, wanneer ik den moed 
heb mijn meening hierover kenbaar te maken. Maar . 
het groote gew icht der zaak , al smede h et fe it dat 
tOt d usverre de Inl andsche Bestu ursambtenare~ na
genoeg voor dit belangrijke vraaas tuk het gehel'mz'l . n .. b 0 nnlg 
s I zW IJgen ewaren, deed me over deze bezwaren heen 
stappen . 

Laat mij eerst beginnen met de groote beteekenls 
van den Inlandschen Bestuursdienst op den voorgrond 
te stellen, door artikel 118 der Indische Staatsregeling 
te citeeren, hetwelk aldus luidt: "Zooveel de om
standiglleden het lOelaten, wordt de Inlandsehe 
bevolking gelaten onder de onmiddellijke leiding, van 
haar eigene, van Regeeringswege aangestelde of 
erkende hoofden, onderworpen aan zoodanig hooger 
lOezieht als bij algemeen of bijzondere voorsehriften 
door den Gouverneur - Generaal is of zal worden 
bepaald." 

Uit dit artikel vloeit van zelf sprekend voort, da r 
het In!. Bestuur als schakel van de Europeesche 
ambtenaren en de In!. bevolking een groote mach! 
bezit., De Inlandsche Besnrursambtenaren zijn de 
aangewezen personen om de goede bedoelingen der 
Regeering aan den eenvoudigen dessaman , kenbaar 
te maken; aan hun wijs beleid is !let meestal te 
danken, dat een Regeeringsmaatregel met vreugd e 
wordt begroet. Ais leden der Uitvoerende mach! 
hebben zij genoeg gelegenheid om de nooden en 
behoeften van het volk te bestudeeren, en daaraa n 
voldoende aandacht te schenken . 

Het is benijdenswaardig om geroepen te zijn de 
bestuurstaak- zoo edel en verheven- te aanvaarden , 
want het beteekent: atbeiden voor het algemeen 
belang. 

Wanneer men dit in aanmerking neemt, is me n 
geneig'd om te den ken, dat ieder kind van dit land , 
dat het volk wil dienen, het B. B. ingaat. Immers 

• hier is de plaats om zijn land en yolk een grooten 
diensl te bewijzen. In dezen tijd van nationale ople
ving, waar iedece doehter en zoon van dit eilandenrijlC 
hard ploetert om hun vaderland vooruit te brt'jngen, 
zou het B. B. overvoerd moeten zijn. Maar helaas de 
werkelijke lOestand vertoont een ander beeld dall , 
verwacht mag worden. 

In plaats van overtolligheid heerseht er eenigszinS 
gebrek aan bekwame krachten . 

Het is inderdaad bevreemdend en ook zeker te 
bejammeren, dat wij dit moeten constateeren. En he l 

i~. dan o?k goed ingezien van den Prijajibond om or 
zlJn a. S. congres te Solo het vraagstuk der vermin
derde animo voor den Inlandschen EestuursdienSI 
aan een besprcking te onderwerpen. Ook de Volks
raad en de regenteneonferenties hebben hunne 
aandaeht aan deze kwe'Stie gewijd. 

Alvorens dit onderwerp te beliehten dienen wii 
allereerst te onderzoeken, of de aniO:o voor de ll 
Inlandschen Eestuursdienst in werkelijkheid verroill 
derd is. Voor zoover kan worden nagegaa.l zijn de 



meeningen hierover verdeeld. Velen zijn van oordeel, 
dat er van verminderde animo geen sprake is, aan
gezien de toeloop van leerlingen naar de O. S. v .. I. A. 
nog altijd bevredigend kan worden genoemd .. 

Anderen daarentegen zeggen, dat er degelijk aeh
teruitgang valt te eonslatet:ren. Wat mij betreft, zou 
ik me · gaarne willen aansluiten bij de laatste groep, 
want of schoon men nog niet spreken kan van absolute 
vermindering, toeh staat het naar mijn beseheiden 
meening vrijwel vast, dat er in relatieven zin weI 
vermindering bestaat. 

Het is niet te ontkennen, dat er jaarlijks nog genoeg 
liefhebbers zijn voor de O. S. v. I. ' A., doeh in 
vergelijking met een tiental jaren geleden is de keuze 
van leerlingen niet zoo ruim meer. Was het destijds 
bijna regel, dat zonen van hooggeplaats te ambtenaren 
altijd den Bestuursdienst ingingen, tegenwoordig staat 
men voor het feit, dat personen, die volgens hun 
milieu en familiebetrekkingen het meest aangewezen 
zijn om bij het B. B. te werken, liever een anderen 
tak van dienst als werkkring kiezen. Hier en daar 
vindt men nog zonen van Regenten en andere Inland
sehe Bestuursambtenaren, die de O.S.v.I.A. bezoeken, 
maar hun· aantal wordt met den dag geringer. De 
omstandigheid, dat zulke jongelieden, die over de 
noodige capaciteit en geldmiddelen besehikken, een 
andere m. i. een betere riehting volgen, steml tot 
ernstig nadenken. Zienderoogen werdt het aantal 
leerlingen der Europeesehe lagere e~ Hollandseh 
Inlandsehe seholen met den dag grooter, maar die 
vermeerdering komt niet altijd ten goede aan de ' 
bestuursopleiding. Proeentsgewijs is het aantal, dat 
aan de O . S. v. I. A. wenseht te studeeren minder, 
zoodll't in relatieven zln aehte ruitgang dan wei ver
mindering valt te eons tateeren. 

Wie geen vree mdeling is in Jeruzalem zal moeten 
beamen, dat vele Bestuurs ambtenaren met de daar
toe noodige vakopleiding soms naar het oogenblik 
hunkeren, waarop ze naar een anderen tak van 
dienst kunnen overgaan. Ai s men in staat is de 
geestess rroo min ge n in he t bes tuurscorps re bevroeden 
zal men ze ke r tot de o nts re ll end e onrd ekkin g komen , 
dat men dit zoowe l bij de ouderen al s bij de jonge 
ren vindt. 

Mijnheer ~de Voorzitter! G eachte vergadering ! 
Ik gel oof voldoe nd e te he bben aan getoond om U 

te doen inzien, dat e r ind erdaa d van verminderde 
animo voor den Bes tuu rsdi enst kan word en gespro
ken. T hans rest ons nog de oo rzaken op te sporen, 
die o. m. nood'Wen di g to t deze ve rmi nde rin g hebben 
geleid. 
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De omvangrijke taak, alsmede de moeilijkheid van 
besturen moge bij, deze beschouwingen een belang
rijk punt vormen. Voor zoover kan worden nagegaan, 
is er geen ander Staatsorgaan, dat met zoovele 
aangelegenheden heefr te maken als het Inlandsch 
Bestuur. Zoowel met de politie, als met de justitie, 
landbouw, irrigatie, belasting, hygiene enz, moet het 
zieh bemoeien. Al deze . zaken vergen de aandacht 
van den Inlandschen Bestuursambtenaar. Voor de 
handhaving van rust en orde moet hij zorg dragen, 
het wei en wee der bevolking is hem toevertrouwd. 

Deze belangrijke taak wordr gaandeweg steeds 
moeilijker, want het volk, da.t zich bewust begint te 
worden van zijn reehten, gaat ook eischen stell en. 
Teneinde kraehtig te kunnen staan, heeft het zieh 
tot organisaties vereenigd, en deze vOlksbeweging 
is het vooral, die niet ze!den den geheelen persoon 
van den ambtenaar in beslag neemt. 

Krachtens artikel 45 der Indische Staatsregeling 
moet de Inlandsehe ambtenaar er voor zorgen, dat 
de bevolking overal gelegenheid worde gegeven om . 
vrijelijk klaehten in te leveren. Het "reeht van vrije 
klacht" mag niet worden tegengegaan, hoewel hier
van meermalen misbruik wordt gem-aakt. Bijzondere 
aandacht wordt aan deze klaehten be steed; met wijs 
beleid moeten ze behandeld worden, en weI op 
zoodanige wijze, dat het resultaat zal zijn: aller be
vrediging. Met de groorste bezadigdheid en onuit
puttelijk geduld moeten deze eenvoudigen van geest 
behandeld worden. In geval men bij zoo'n kwestie 
een onhandigheid begaar, en voelt het volk zieh 
onreehtvaardig bej egend, dan zal he t gevolg zijn 
haat en wantrouwen, hetgee n niet be vordelijk is 
voor den goeden gan g van za ken . Immers "verlrou
wen winnen" zij de leus. 

Maar eigenaardig is het, dat soms van hooger hand 
aan de lagere ambtenaren wordt bekend gem aa kr, 
dat er zoo min moge lijk kl achten moeten binnen 
komen. Al s he t uirblijven van klaehren een gevolg 
is van goede, gezonde verhoudingen, zou zoo' n 
maa tregel niers and e rs dan een zegen zijn voor de 
bevolking. De p rac ti jk eeh ter heefr ui tgeweze n, dat 
d it niets and e l'S is dan het in toe pass ing bre ngen va n 
de "s trui svoge l-poli tiek." Men is de meeni ng toege
daa n, dat wie vee I weet veel moet verantwoo rd en. 
Aa n he t be le id va n de Bestu ursambtenaren wo rd t he t 

. overgelatcn, om het B. B. seheep je door al d ie gevaar
lijke klippen heen in behouden haven te brenge n. 

Ais een eo mptabel ambtenaar rust op den B. B. 
man een zware verantwoordelijkheid. Niet ail een is 
hij verantwoordelijk VOor de ge lden, die hij reeh t
streeks onder zijll berustillg heeft, maar. ook wordt 



6 

hi: ter verantwoording geroepen, indien een onder 
h~m staande persoon zich schulqig maakt aan een 
vergrijp. Zoo moet b. v. krachlens artikel 74 der 
lndische Comptabiliteitswet een onderdistrictshoofd 
datgene vergoeden, wat door een loerah aan geinde 
belastingen is verduisterd. De inning der belastingen 
geschiedt door de dorpshoofden, de gelden worden 
door hen bewaard , en toch . is 'de Assistent - Wedono 
verplicht om de verduisterde gelden terug .te sterten. 
Wanneer men in aanmerking neemt, dat zoo'n onder
district vele dessa's telt, dan ligt het voor de hand, 
dat zelfs de scherpste controle verduisteringen niet 
kan voorkomen. Voegt men hier nog bij, dat elke 
dessa een aardig bedrag aan belastingen opbrengt, 
kan men zich wei zeker gemakkelijk indenken, hoe 
zwaar de financieele verantwoordelijkheid van een 
onderdistr ictshoofd is. 

Wei gewaagt artikel 74 der Indische Comptabili
teitswet van "onrechtmatige handelingen of het nalaten 
van de zorg, waartoe zij (alle landsdienaren) gehouden 
zijn," doch bij den Inlandschen Bestuursdienst heeft 
dit ail een theore ti sche waarde, want in de practijk 
blijkt al te z-: er, dat de Assistent -Wedono in derge
Jijke gevallen door den druk der omstandigheden 
steeds wordr aangesproke n voor de den Lande to ege
brachte schade. 

Verder is de Inlandsche ambtenaar belas t met de 
uitoefening der politie en de opsporing der misdrijven 
en overtredingen onder de Inlanders en de daarmee 
gelijkgestelde personen. Vooral deze politioneel e 

• verantwoordelijkheid voor zijn ressort is voor hem 
van groot belang, want op de maandelij ksche con fe
renties in de kabopaten wordt steeds naar de resul
taten gevraagd. En wee dan den Assistent - Wedono, 
die weinig of geen succes heeft mogen boeken bij 
zijn poginge n om d ie strafbare feiten to t klaarheid 
te brengen. 

Tegenwoordi g heeft men in de afdee lingen de 
Veld- en de Stadspolitie, doch de verantwoordelij k
he id be ru st nog altijd bij den B. B. am btenaar. Dat 
d it me't het oog op de ste eds voortschrijdende ont
wikkelin g der lnlandsche maatschapp4j veel van de 
krachten der B. B. ambtenaren vergt, laa! zich 
gemakkelijk begr ijpen. 

Ziedaar, g'eachte ve rgadering eeni ge voo rbeelden 
welke voldoende kun nen aantoo nen, hoe zwaar d~ 
B. B. taak is. Maar onda nks het zwot:ge n en ploete=
ren van den B. B. ambtenaar hee ft men soms moete n 
vern emen, dat er ni et ~.Itijd vo ldoende waardeering 
wordt getoond voor zlJn pres tat ie. In belangrij ke 
aangelegenheden wo rdt hij soms niet gehoord .. 
adviezen w')rden niet gcvo lgd In ve ler ~ ziiD . oogen IS hij 

maar een uitvoerder; een ander denkt voor hem, en 
hij voert het uir. Hij heeft slechts te gehoorzamen, 
wat hem van hooger hand is opgedragen. 

In bepaalde kringen heerscht de meening, dat de 
I nlandsche Bestuursam btenaar iemand is van lage 
ontwikkeling, van wien verwacht mag worden, da t 
hij niet vee I za l voelen voor de sociale taak. H ij 
wordt geacht niet bij machte te zijn om zelfstandig 
op te treden; bij hem is eigen . intiatief niet te be
speuren, en de energie ontbreekt. 

D ezen indruk-zeker verre van mooi-heeft men van 
den B. B. ambtenaar. Hierin ligt m. i. de verklaring 
opgesloten, dat men bij bespreking der sociale 
vraagstukken, die de vitale belangen der bevolkin!! 
raken, niet bij B. B. ambtenaren aanklopt. Zoo heef! 
de Centrale Kas, als ik goed ben ingelicht, bij haar 
pogingen om Cooperatieve vereenigingen in het le
ye n te roepen, geen besprekingen gehouden met de 
betrokken B. B . ambtenaren, doch zich rechtstreeks 

gewend tot de Indones iche Studieclub te Soerabaja. 
Deze gebeurtenis, hoewel schijnbaar niet van groo! 
gewicht, kan ver strekkende gevolgen hebben, vooral 
voor een aandacht-igen beschouwer r'mmers het is 
een reden te meer om degenen te sterken in hunne 
meening, dat de B. B. ambtenaren zich niet of wei 
nig willen bekommeren om de nooden en behoefreJ1 
der bevolking, Her behoeft zeker geen belOog, dar 
deze mindere appreciatie niet bevord erlijk is voar 
de posiri e der Inlandsche B . B. amhrenaren . . 

Wat ik hier no g gaarne zou willen aa nsrippen is 
de omstandigheid, dar er in d e B. B. we reld nog 
toestanden en hormat· geb ruiken worden aan ge troffen, 
welke niet meer thuis hooren in de zen modern e11 
tijd. Het is ni e t bevo rderend VOo r degenen die rnel 
den tijd willen gaan, en menigeen is da ar'door .ge
knakt in zi jn idealen. Veel is hi erover ree ds gesch re
yen, zoodat uitvoe ri ge bespreking me overbodi ~ 
voo rkom t. En het mag trouwen s worden aangenornen 
dat U all e n op dit gebied gee n on bekende is wan t 
ik ge loof, dat de mees ten van U dit reeds a;n deo 
lij ve hebben gevoe ld, of te n min ste hiervan hebbeO 
hooren vertellen. Mocht e r ie mand onder U zijO , 
die van ~eze verhoudin ge n n ie t op de hoogte is; 
d a~ zo u lk hem gaarne wi llen ve rwi jzen daM \1 e 
artl~el van "Observ er" in "De C ouran t" over d~ 
pO~ l!I e van den Inlandsch en Bes tuuramlJt enaar, ,veli' 
arttkel ook is opgeno me n in DB ' d " vaO 
Sep tember 1928 No. 3. "e estuursgl 

S 

Ik ben zo .. i~ 
o Vrt) te geloove n, dat d e schrijVer ~ 

vele opz ich ren we k l" k l<0 r 
heeft r e I) de n s pijk e r op den . 

dacht 
geslagen . In e1it ve r banct wil ik no g Uw !I!1 ~I ' 

vestige n op 1 r/ rfl l l etge en de hee r Rad e n 1'>3 



destijds Adjunct - Inspecteur van het Inlandsch 
Onderwijs, tijdens het onderzoek naar de mindere 
welvaart der Inlandsche bevolking op Java en Ma
doera over de Inlandsche am btenaren heeft ge
schreven. 

" Een Inlandsche vader geeft z ijn zoon, die een 
loopbaim begint, in. den regel de volgende les : "Mijn 
zoon, spreek Uw meerderen nooit tegen, al hebt 
gij de stellige overtuiging, dat ge gelijk hebt. Wees 
vooral voorzichtig in Uw oordeel over personen en 
zaken. Weet U te plooien naar de omstandigheden. 
Hebt gij een strengen chef, wees dan zelf ook 
streng, en keur alles af, wat naar lauwheid en 
s lapheid zweemt. Is Uw chef minder streng, zie dan 
kleine fouten door de vingers. Dit is de manier om 
vooruit te komen. Het zal mijn dood verhaas ten, 
als ik later hoor, dat gij wegens brutilliteit ontslagen 
z ijt. Maar voigt gij deze mijne raadgevingen stipt op, 
dan zal Allah zijn zegen over U doen dalen en zult 
gij spoedig een goede positie be~leeden." 

Mijnheer de Voorzitter ! 
De positie van den Inlandschen Bestuurambtenaar 

in de maatschappij is inde rda ad van bijzonderen 
aard. De traditie brengt mee, dat hij zijn stand hoog 
moet houclen, en de omgang met de buitenwereld 
is cl an ook meestentijcls mincler vrij. Min of meer 
w ordt hij tegenwoordig beschouwd als de persoon, 
die er op uit is, om anderen na te rijd en. Hij is 
het, die het c10en en laten van andere personen 
moet nagaan, zooclat in de practijk moeilijk een 
intiem e verhouding kan bestaan tuss chen ~en B.B. 
man en de lnheemsche intellect ueelen. In zoo'n 
milieu, 
wordt 
t hui s". 

waar s te eds en in alles de noodi ge reserve 
betra cht, voelt hij zic h natu u rlijk minder 

Ee n andere mincler goecle toestancl , c1ie niet be
vo rd e rlijk is voor het dien st nemen bij het B.B. is 
de hi er en claa r heerschen cle gew oonte, waar bij het 
dragen van een korte jas met da arbij behoorende 
k ri s worcl t aanbevolen. Over he t nut va n de 
lnhtemsche k leederdrac ht z ijn de meenin ge n ver
<ieeld, maar mij wil het althans v66rkomen, dat ze 
ui t practisch oogpunt in so mmi ge geva llen meer 
nadeel dan Voordeel beteekenl. Een hoofddoek met 
e en ambtspet, alsme de een korte jas me t een kris, 
s taat niet 0naardig; he t is wei mooi om er naar te 
kijken, doch men zou z ich eerst tweemaal moeten 
bedenken, om dit als gewoonte aan te nemen, want 
de pet heeft in dezen tijd reeds afgedaan. 

D e ervaring heeft ge lee rd, dat personen in een 
)nh eemsche kleederdracht minder goed worden 
behancldcl dan degenen , die zich in een jas en 
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pantalon steken .. In de oogen van het publiek is dit 
. eenigszins het teeken van intellectueele ontwikkeling, 
en eenigen welstand; op zijn minst wordt men 
beschouwd als iemand, die de Nederlandsche taal 
verstaat en spreekt. . 

Naar mijn bescheiden meening is het aan deze 
omstandigheid te \vijten, dat de Inlandsche ambtenaar 
zich zelden beweegt in Europeesche kringen, of schoon 
dit zeer van noode is. Vooral in de lagere rangen 
komt dit duidelijker uit. 

Het is dan ook niet te verwonderen, dat de eerste, 
de beste gelegenheid, die zich voordoet, gretig 
wordt aangegrepen. Zoo de omstandigheden het 
eenigszins toelaten, kleedt de Inlandsche ambtenaar 
zich Iiever in het Europeesch dan in het Inlandsch. 
En zeker niet ten onrechte. In deze omstandighe
den, waar het B. B. te maken heeft met personen van 
allerlei ras, is uit practisch oogpunt de Europeesche 
kleederdracht te prefereeren boven de Inlandsche. 

Gezien het feit, dat ambtenaren, die aa n de Be
stuursschool studeeren, ook nog van pantalon houden, 
mag men toch zeker aannemen, dat de behoefte 
hieraan sterk wordt gevoeld. Ais wij eens nagaan, 
hoe de abiturienten van de Technische, Landbouw-, 
Kweekscholen enz. zich kl eeden, zou het dan van 
wijs beleid getuigen de Europeesche kleedendracht 
in de Inlandsche B. B. wereld niet Ie dliTcfen ?-----

Een ander belangrijk punt, dat hier niet over her 
hoofd mag wo.rden gezien, is de geri nge salarieering 
der B. B. ambtenaren. Vergelijken we onze bezol
di gingen met die bij de andere takken van dienst, 
dan is dat niet in ons v66rdeel , gezien de omslach
tigheid der bes tuurstaak en dc daaraan verbonden 
gevare n. Zoowel de gediplomee rd en als de ongedi
plomeerden verlangen nog naar verberering. De 
eersten omdat mettertijd hun taak zwaarder en 
gewichtiger wordt, de laatsten doordat door den 
toe loop van meer ontwi kkelden hu n promotiekansen 
minder rooskl eurig worden. 

Ten aa nzien van de Oud- Osvianen kan hi e rbij o.m. 
worden te berde gebrachr, dat zij bij hun benoe min g 
tot Assistent - Wedono financi eel niet voo ruit gaan. 
Door aa n het hoofd ' te moeten staan van een onder-· 
di stri ct is h et licht te begrijpen , dat zij meer ve rant
woordelijkheid en we rk zaamh ede n hebben. Ais de 
voornaam8te ambtenaar in zijn ressort, d ie zijn 
positie heeft hoog te houd en, hee ft een ond erd istri cts
hO L,fd meerdere ui tga ven dan een Mantri Polirie. 

Voor een idealist, c1 ie met on tzegging van ail e 
wereldsche genoegens enkel en ail een het belang va n 
Land e n Vo lk wit di ene n, is ge ld , zijnde " het slijk 
c1e r aarde" ni et va n zoo groote beteeJ enis. Z ulke 
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idealisten zijn zeker aile B. B. ambtenaren nog niet, 
en ik geloof hunne gevoelens hier te vertolken, als 
ik zeg, dat ze meerendeels niet ongevoelig zijn voor 
bezoldigings verbetering. 

Mijnheer de Voorzitter! Geaehte Vergadering! 

Resumeerende wat ik zoo straks heb gezegd, ben 
'ik tot het ondervolgende gekomen: 

1. De Iniandsehe Bestuursambtenaar heefi kraehtens 
a rtikel 118 der Indisehe Staatsregeling een zeer 
schoone en edele ta ak te vervullen , omdat hij vol
doende gelegenheid heeft om aandacht te schenken 
aan de nooden en behoeften der bevolking. 

2. In dezen tijd van kraehtige ontwikkeling, waar 
een ieder gaarne in het belang van Land en Volk 
wi! werken, mag zeker overvoering van het B. B. 
me t bekwa me kraehten worden verwaeht. 

3. Desalniettemin vertoont de 
beeld , en in re latievc::n zin kan 
van verminderde animo voor 
Bestuursdienst. 

realiteit een ander 
men zelfs spreken 
den Inlandsehen 

4, De Bes tuul staak is zoo omvangrijk en omslaeh
tig, dat het haas t eeo on mogelijkheid is ze naar 
behooren en tot ti ller bevredi ging uit te voeren, 

5. De verantwoordelijkh eid der Inlandsche Be
stuursambtenaren op politioneel en fina ne iee l gebied 
vergt vee I van hun ne kraehten, en kan so mtijds ook 
noodlott ige gevo lgen hebben. 

6, Hun ha r~ e ploeteren wo rdt nie t ten voll e ge
waardeerd ; III vele belangrij ke aa ngeleaenh eden 
worden zij som s gepasseerd. ~ 

.?' De 1~,landsehe am bte naa r neemt in de maa tsehap
PIJ een blJzondere positie in. In de oogen va n het 
~ubli ek is hij iemand van lage ontwikkeling, di e geen 
Interesse toont voor soeia le vraags tukke n. 

8, Het opvoeden der Inlandsehe Be~tuu rsam b te na_ 
ren tot mannen va n karakter, het verdee len der te 
g~oo te ve rantwoordelijkheid over andere takken va n 
dienst, het afscha"ffen dan wei vermi nderen der 
verouderde ho rm atgebruiken, het du lde'n der Euro- ' 
peesche kleederd ra eht, en de verb ete ring der salar issen 
zullen zeker er toe bijdragen om de animo voor den 
lnlandschen Bestuursd iens t te bevorderen. 

Geaehte aanwezigen! 

Zooveel het in mijn vermogen ligt heb ik getraeht 
U, een beeld te sehetse n van toes tand en en verhou
dillgen, welke niet bevorder lijk ziJ'n VOor het d' 
ne bOo h lens t 

men IJ et B.B., en op welke wijze hierin ver-

betering kan worden gebracht. M'Ocht ik hi e r en 
daar-wellicht door mijn jeugdig overmoed - wat al 
te schtrpe uitdrukkingen hebben gehezigd, dan 
wordt gaarrie clemen tie gevraagd. Mijn hoofdbedoe
ling is enkel en aIleen Uw aandaeht te vestigen op 
dit vraags tuk, dat straks zal worden behandeld ,op 
het eongres van den »Prijajibond." 

Ik heb gezegd. 

De Voorzitter bedankt den heer Dirman voor het 
houden van diens rede. De Javaan en inzonderheid 
de Inlandsche Bestuursambtenaar uit zich uit den 
aard der zaak weinig in h et openbaar, schroomt zich, 
te uiten. Het mag derhalve als een groote durf worden 
besehouwd om dit onderwerp hier te bespreken. 
_ Teneinde de aanwezigen de gelegenheid te geveo 

hierover na te denken, en eventueel ruggespraak met 
elkaar te houden, wordt er vijf minuten gepauzeerd. 

Na de pauze. 
De heer Soengkbno verzoekt in het 'J avaansch te 

mogen spreken, daar hij de Hollandsche taal nier 
onder de knie heeft, hetgeen wordt toegestaan . Hi) 
betoogt, dat in den Volksraad reeds er op gewezen 
is, dat de promotiekansen der ongediplomeerden 
zooveel mogelijk niet belemmerd worden. 

Dientengevolge' zijn er stemmen opgegaan tegen de 
snelle bevordering der gediplomeerden in Oost-J ava 
tot hooge re rangen. ' 

VOOrts wenscht hij een nadere toelichtlng vall 
punt 6 betreffende het niet ten volle waardee ren en 
passeeren der I nl ancfsehe Bes tunrsam bte naren. 

,De V oorzitter bedanKt d en h eer Soengkono VOOf 
dlens mededeeling, en geeft het woord aan den heef 
Dirm an, om de noodige toeliehtingen te geven. 

De heer Dirman : Zooals he t U zal zijn opge~a llell ' 
heb ik ~e aIleen be paald tot het naar voren brengell 
v~n eentge belangrijke punten. In d e fine sses be n il< 
nl e t g,e tre den. Op die wijze heb ik gehoopt de ver ' 
gadertng d e ge legenheid te geven hierop nadef ill 
te gaa n. 

T e aanzie n van h e t passeere n d er B. B. ambtenarell 
he b ik zoo eve n 0 , m. aan ge haald he t geval m et de 
Centrale Kas te SoerabaJ'a . O ok k ' k h ' no g b Oo an I le r 

IJ voege~ d e kwestie met de H oliand seh _ Inlandscl1 
?nderwlj s-eo mmissie. B ij d e gehouden bes pre kin ge ll 
IS he t I n la~d seh B. B. ni e t o f ni e t vo ld oen de ve r' 
tege nWoordl g~, te rwijl d e s tem d er Inhee msehe intel ' 
l eet~ee l e~ bUllen het B. B. be ter tot haar r eeht kofll (' 
Bezlen Ult het oogpunt va n d B B " all 
d · en . • ambtel'laar .-

II geen gezonde toesta nd zijn . 
De heer S oeng kon '( ' h 'ell 

. 0 , III etJavaan sch)' Aangez i 
III den laats ten tijd veel onged' 1 . . hOo' 

Ip omeerdell tot 



gere rangen zijn bevorderd, wil ik voorstellen, dat 
de vergadering hierover een motie aanneemt, daar 
zulks niet in het voordeel is der gediplomeerden. 

De Vo orzitter maakt den heer Soengkono er op 
attent, dat deze op de vergadering niet als lid, doch 
weI als uitgenoodigde aanwezig is. 

De heer Dirman: Wanneer we in aa nmerkin g 
nemen her feit, dat de ongediplomeerden lange jaren 
het Gouverneme nt trouw hebben gediend, dan moeten 
we hun die benoeming tOch weI gunnen. We moe ten 
niet al te egoistisch zijn. 

De heer Soengkono (in het Javaa'nsch): In punr 8 
staat vermeld: het dulden d('f Europeesche kleeder
drachr. Dir is overbodig, want in Banjoemas en in 
and e re residenties dra g€ n de Inl and sche Ambtenaren 
bij den eigenlijken Besruursdienst reed s de ' Euro
peesche kleederdracht. Niemand za l her verbieden. 

Gaarne wil ik vernemen, war onder verouderde 
hormat - gebruiken moet worden versraan. Worden 
hierm ee bedoeld de hormar- geb ruik e n va n de lagere 
Inlandsche Ambtenare n tegenover de hoogere, of de 
plichtplegingen, welke in achr moeren worden ge no
men door de bevolking. 

De Voorzitter: In zijn rede heefr de heer Dirman 
aIleen het algemeene naar voren gebraeht. De bij zo n
derheden wil hij aande vergaderi ng- ov'erlaren-;-V e r'der 
heeft hij verwezen naar het artikel van " Observer" in 
de "Courant" over de posirie der Inlandsehe B. B. 
ambrenaren. 

Een ieder wordt geaeht op de hoogte te zijn va n 
die toe s tanden. 

En trouwen s welke horm ar- ge bruiken uit de n tijd 
zijn, dat is een "gevoelskwestie." Het hangt af van 
iede \, individu afzonderlijk . 

T e n aa nzien van de Europeesehe kl eederdracht 
kan worden medegedeeld, dat het roestaan daarvan 
nog geen algemeen ·verschijnse l is. Daarom is een 
bevestiging noodzakelijk, alrhans de aandachr dient 
e r op gevestigd te worden. Ook de ouae hormar
ge bruiken worden in enkele rege nrsehappe n finaal 
afgeschaft. 

De heer Soengkono (in he t Javaansch) : Welke 
horm at- ge bruiken zijn dan verouderd? 

De Voo l'z itter: I k heb U zooeve n tOeh reeds 
gezegd, dat het niet gemakkelijk is om dat in alge
meenen zin~ te zegge n, daar het betrekking heefr op 
he t gevoel. Indien de heer Soengko no ni et weet, 
welke hormat-gebruike n verouderd zijn dan is hem 
geen enkel hormat-gebruik te oud! 

Voor sommigen is b. v., het hu rken van een In
landschen B. .B. ambtenaar in di e nstkl eed ing voor 
een Hoofd van P laa tse lij k Besluur uil den lijd , indien 
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"de eersle de beste Chinees of J\rabier daar gele
genheid heefr op een stoel te zitten." 

De heer Soedarnadi slell voor om de redaclie van 
punt 7 als vOlgI Ie wijzigen : 

De Inl andsche B. B. ambtenaar neeml in de 
maa lsc happij een bijzondere posi rie in . Door. het 
publiek wordt hij aangezien 1'001' iem and va n lage 
ontwikkeling, die gee n interesse 100nt voor soc ia le 
vraagstukkcn. 

De heer S aro djono vindl, dat her laalse punt moei
lijk re begrijpen is. Ten einde aan duidelijkheid Ie 
winnen, zou hij de redaClie gaa rne wille n wijzigen 
als voigt: 

Voor het bevo rd eren van de animo voor den Inland
schen Bestuursdiensl kunnen worden aa nbevolen: 

a. her opvoeden der Inlandsehe Besluursamblenaren 
lOt mannen van karakler. 

b. he t verdeelen der Ie groole verantwoordelijkheid 
over andere lakken van diensl. 

c. hel afsehaffen dan wei verminderen der verouderde 
hormat- ge bruiken, 

d. he t duld e n der Europeesche kleederdraehl, 

e. de verbeterin g der saiarissen. 

Aangaande de sa larissen wijsr hij er op, dat het 
geen gezonde toes rand is, wa nnee r he t Iracrement 
van een Assistent- Wedono titulair bij diens benoeming 
tol onderdistrictshoofd op f 175.- blijfl. Immers als 
onaerdistrictshoofd heeft men meerdere uitgaven , en 
bovendie n heeft men zijn sland hoog Ie houden. 
Gevre esd word I, dat de meesten dan het ambt van 
Ad junct - Hoofdd jaksa of D jaksa prefereeren boven 
dat va n een Ass istent - Wedo no. 

De heer Soekandar acht het met het oog op de 
bel angrijkheid noodig, o m de verbetering der sa laris
sen als nummer 1 te plaarsen. 

De Voorz itter: Hieraan zo u ik nog willen tOevoegen, 
"de verberering de r positie", wan t ook deze laal vee I 
Ie wensc he n over. 

De heer Dirman heefl geen bezwaar tegen deze 
voorstellen, aangezien ze geen prineipiee ie wijzigingen 
aan brengen. 

Het voorstel van den heer Sarodjono c. s. wordt 
z. ·h. s. aangenomen. 

De Voorz itter zou gaarne tusschen punten 7 en 8 
het ondervolgende inge lascht willen z ien :. 

"De Regeering versterkt de meening. dat een ieder 
geschikt is voor den Bestuursdienst." 

Waar de Regeering zich voor aIle takken van 
dienst speeialisatie wenseht door voor benoeming tot 
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bepaalde berrekkingen personen aan re wij zen, die 
een speciale schoolopleiding hebben gevolgd, en dar 
ook in concreto voor den Inlandschen Besruursdiensr 
toedenkr - geler op de verberering van her Osvia
onderwijs- bevree mdr her een ieder, dat het oude 
Benoemingsreglemenr nog niet veranderd is. Iedereen, 
die voldoer aa n de ei schen voor lichamelijke geschikr
heid, van leefrijd , opgenomen in het Benoemingsre
glement, h ij moge gee n schoolonderwijs hebben 
genoren , bij de invoering van de nieuwe Bezo idigings
regeling nu de Inlandsche School de r 2e klasse 
hebben doorl oopen (schaal A S)-kan bij de li Bestuurs
die ns t een plaats krij gen . Hij wordt schrij ver en kan 
het Rege ntsa mbt bere ike n. Dir schept VO 'l r de n B.B. 
die nst ambtenare n mer vooropl eid ing e n onrwikke ling 
van allerl ei slag e n caleidoscopi sche kleuJ"schake erin g. 
Men heefr e r am brenare n van de 4e, Se, 6e, 7e kl as 
H . \. S. Ie, 2e, of 3e klasse Mulo , van de 2e kl ass e 
Stov ia e n wat ni et al. D at dit bevorderlijk lOU zijn 
voo r den B. B. d ienst, zien wij ni er in. Is her hier
do or, dar wij nie t de noodi ge waard ee ring van andere 
ambrelij ke groepen krij gen? De Regeerin g spreekr 
steeds van waardeering voor ons werk. Zij do er dir 
bij vele gelegen hede n. Geef ons dan inne r lijke krachr 
door een nieuw Benoemingsregle ment, e n wek nier 
ni et den schi jn, dar een ieder voor de n B. B. dienst 
geschikr zou zijn . 

Door de vergaderin g worden alsdan de vo lge nde 
stellingen aa ngeno mea. 

1. De 1nla ndsche Bes tuursa mbtenaar heeft krachtens 
ar/ikel 118 del' 1ridische S taa tsregeling een zeer 
schoone en ede le taak te vervullen, c mdat hij 
vo ldoende g elegenheid heeft om aandacht te 
schenken aa n de nooden en behoeften der bevo lking. 

2. In dezen tijd van krach tige ontwikkeling , waar 
een ieder gaarn e in het belang va n Lan d en V olk 
wi! wel'ken , mag zeker overvoering va n het B.B. 
met bek wame kra chten word en verwacht. 

3. 

4. 

5. 

Desa lniettemin vertoon t d e relaiteit een ander 
bee ld, en in relat ieven zin kan men zelfs spreken 
van verm in derd e a n imo voor den 1nlandschen 
Bes tuursdienst. 

De bes tu ursta ak is z66 omvangrijk en omslachtig , 
dat het haast een onmogelijkheid is ze naar be= 
hoor-en en tot a lle r bevredig ing uir te vo eren. 

De verantwoordelijkheid der I nlan dsche Bestuurs= 
a mbtenaren op politioneel en f inanciiiel gebied 
vergt vee l va n hunne kra chten, en kan somtijds 
lloodlott!ge gevolgen hebben. 

6. Hun harde ploeteren wordt niet ten volle g ewaar= 
deerd; in vele belangrijke'aangeleg enheden worden 
z ij soms gepasseerd. 

7. De Inlandsche B. B. ambtenaar neemt in de 
maatschappij een bijzondere posit;e in . Dool' het 
publiek wordt hij aa ng ezien voor iemand van lage 

ontwikkeling, die geen interesse toont voor sociale 

v raagstukken. 

8. De R egeering versterkt de meening, dat een ieder 
g eschikt is voor d en B. B. dien s t. 

9. VO OI' het bevorderen van de animo voor d el 
Inlandschen Bestuursdienst kunnen worden aaw 
bevolen : 

a. d e vel'betering d er positie en sa larissen , 

b. het opvoeden del" Inlandsch e B es tuursambtenaren 

tot ma nnen va n karakter. 

c. ' het verdeelen d er te g roote verantwoordelfjkheid 
over andere takken van dienst. 

d. het afschaffen d a n wei vermindel"en da vel"Ouderde 

hOl"ll1at" gebruiken, 

e. h et dulden der EUl"Opeesche kleederdracht. 

Her debar over dir onderwerp .wordr ges loren, aan
gezie n ni e mand meer he r woord w e nschr re voe re n· 

Ve rvolge ns wordr overgegaan tor behandeling van 
PUnt 3 der agenda omrrent het Inlandsch Bes tuUr 
en de kom e nd e regentschapsraden in Midden-Jav!!· 
D aa r de n Voorzitter is opgedragen dit onderwerp iIl 
te leide n, gee fr hij de le iding de r vergad e ring over 
aan d e n Penningmeester, den heer So emardjo. 

D e heer Soemardjo deelt m ede, dat hij nier vee l 
kan s prek e n, 0I?dar hij last heefr van kiespijn, e ll 
gee fr dan direct h e t woord aan den heer Abdulkadir 
Widjoatmodjo, die d e volgende rede uitspreekt: 

R ede van d en heel" A bdulkadir Widjoatmod;o. 

H et Inlan dsch B estuul' en d e komende R egentschapS' 
raden in Midden=lava. 

Mijn e Heeren, 

M er de in srellin g de r Regentschaps raden opende 
de Regee ring .de n we g voor de ei genlijke L andsbe' 
volkln g om In rUlmeren krl'n g d e I . all(l . e te nemen 
he t bes ruur e n de we tgevin g in d e R I ppe l1 ' 
D' ege ntsc 1a 

e de mocr~tlseering van de 3UlOcrari sche bes tuUrS' 
organl sa tl e I S daar. 

Onze Regee rin g is een Hollandsch 
Begrijp e lijk is, dat zoolan g het ~~geerbeleid j (l 

Hollandsc he hand e n is e n de HOllanders da!! rvoO( 



veranrwoordelijk zijn, zij dat dOf:n volgens de door 
hen als juist erkende beginselen. Van lieverlede 
kreeg de Regeering de overtuiging, dat-gelet op de 
VOortschrijdende onrwikkeling van de Inheemsche 
maatschappij -de vertegenwoordiging van het volk bij 
het Bestuur voor een behoorlijke bestuursvoering 
in het belang der Bevolking onmisbaar is. 

De Javaan is thans in doors nee ni et democratisch 
aangelegd. Daarvoor heeft hij te lang, te vee l eeuwen 
den eenhoofdigen au£Ocratischen gezagsvorm gekend. 
Onder dezen laatsten bes£uursvorm immers hebben 
wij ouder op ouder, generatie op generatie geleefd. 
En langzamerhand zijn \Vij er aan gewoon geraakt en 
in onze oogen, il' dit geworden de ' eenig jui s te vorm 
van machtsoefening. Medezeggingschap van het volk 
in bestuurszaken, venegenwoora igin g van de bevol
king zijn ons vreemde begrippen .... ee n afwijkin'g 
van de o'ude tradities. 

Waarom dan nog getracht "p. Java het democratisch 
begin se l van venegenwoordiging van de bevolking 
ingang te doen vinden? 

Laten wij Prof. Stibbe aan het woord, die zooveel 
studie heeft gemaakt van deelneming aan bestuur 
en wetgeving door de bevolking in vreemde kolo
nien: 

"Medezeggingschap van het volk in besruurszaken, 
vertegenwoordiging van de bevolking zijn hem (den 
Oosterling, Turk, Hincioe, Chinees, Filipino, ·Maleier 
Javaan) ten eenenmale vreemde begr ippen, nieuwig
heden, waar hij als echte Oosterling al lVare het 
slechts, omdat het voor hem iets nieuws is, eene 
afwijking van de oude tradities, onsympathiek tegen= 
over staat. 

Dit feit is van groote beteekenis . Want daardoor 
laat he t zich verkl aren, waarom de £Ot dusver aange
Wende pogingen om in Oostersche landen of landen, 
Welker bewoners doortrokken zijn van den Oos
terschen volksgeest, zo nder langdurige voorbereiding 
een op Westersch- democratischen grondslag opge
trokken regeervorm in te voeren, mislukt zijn en 
mislukken moeten. 

Een staatsvorm die niet wortelt in den geest den , 
aanleg van het volk is £Ot mislukking gedoemd en . , 
nlet eer zullen Westersch-democratische instellingen 
duurzaam ingang vinden in het Oosten dan dat de 
massa Van ~ het Yolk ze begrijpr, \Vaardeert en zelf 
de invoering wenschr. Of het ooit zoover komen 
zal, is een kwestie, welke voorshands buiten 
beschouwing kan blijven. 

Moeten wij nu, op gro nd van het vorenstaande, 
tOt de conclusie komen, dat het verloren moeite is 
om te trachten in een Oostersch land het democra~ 
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tisch beginsel van vertegenwoor·diging van de bevol
king ingang te doen vinden en pogingen in die 
richting derhalve dienr te worden afgezien. 

Geenszins. 
Evengoed als het mogelijk is gebleken, na£uur

producten uit vreemde landen in te voeren, zoo dat 
zij thans in het hun oorspronkelijk vreemde land 
inheemsch geworden zijn, evengoed als producten 
van het Westersch intellect ingang hebben gevonden 
In het Oosten en daar ze lfs gretig zijn opgenomen, 
evengoed kan . de mogelijkheid bestaan om eigen
schappen van het Westersch volkskarakter, inzon
derh eid public spirit met de daaraan onafscheidelijk 
verbonden begrippen van moreelen aard, op het 
Oostersche over te enten. Maar het is een mogelijk
heid met veel kans op mislukking en een proef in 
die richting dient daarom met de meest mogelijke 
voorzorg en omzichtigheid genomen te worden." 

De Regeering heeft w'aarschijnlijk ~eze woorden 
ook ter hane genomen. Wanr met de erkenning van 
di e mogelijkheid, voelde de Regeering het als Haar 
plicht, de proef te nemen. Een proef om dat demo
cratisch beginsel aa ngepas t aan de hier te lande 
heerschende £Oestanden in het Bes£uur in te voeren. 

Voor ens Bestuursam btenaren ligt hier een schoo
ne taak. 

Aan den eenen kant de Regeering, die den vorm 
van het stelsel van vertegenwoordiging der bevol
king pasklaar heeft, aan den anderen kaIH een 
bevolki!lg wier groote massa onbekend is met het 
stelsel, die om zoo te zeggen nog het ho, no, tjo, 
ro, ko van het stelsel moet leeren. 

Uiteraard zal op ons de plicht rusten om het 
Volk voor de nieuwe bestu ursin stelling te winnen, 
het Volk met de nieuwe inrichting vert rouwd te 
maken, haar belangstellin g gaande te houden en haar 
langza merhand te doen z ien en gevoelen ook, dat 
zij wenschelijk en heil zaam werke 

Evenals voor elke nieuwe schepping is geleide
lijkh eid en tijd noodig. Vooral deze maatschappelijke 
evo lucie dient voorzichtig en zekerheidsha lve te gaan 
langs lijnen van ge leidelijkheid , 

De opgedane ervaring van drie jaar bestuursher
vor min g in West Java vormt voor ons een goed~ 
leerschool. 

In dit schema staan wij Inlandsche Bes£uursamb
tenaren op het eerste plan. Immers met de Be
stuurshervorming werd begonnen met open lijk ver
trouwen te stellen in de toekomst van een ge;dragslij n, 
bij welke de grenzen der funct ien van het Inlandsch 
Bes£uur zoo wijd worden uitgezet als maar eenigszins 
mogelijk schijnt. Terzijde werden gezet, d ~ angstvallige 
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be d e nk ingen, als zoude de Inlandsc~; ~estuurs
ambte naren zuive r "bestuursornamenten zlJn. In ge
zien werd d at het Inland sch bes tuur een we rk e lij k e 
zelfs ec: n :eeele plaa ts in d e beslUursvoering inn eemt. 
S chreef d e R egeeri ngs-Commissa ris S. de G raaff in 
zij ne voors tellen niet: "De voorstelli.n ~, al s~f een 
bevo lki ng va n een de rti g (nu vee rt ig ) mllhoen zle le n
om bij Java e n Madoe ra te ' blijven-te bes ture n lO U 
zijn op eene zoo in te ns ieve w ij ze als di t he t geva l 
, door niet meer da n ee n k le ine schaar E u ropeeIS, 

sche a mb tena ren , o mgeve n door nl andsc he " be 
stuursornamenten", ka n u iteraard te n hoogs te a ls 
paradox dienst ig zij n". 

Hel>be n wij in de n loo p va n o nze v90 rdracht 
naar voren ge bracht, dat voor he t we ls lagen van d e 
hervorming-als door de Regeerin g bedo eld- d e be
langs te ll ing van de bevolk in g een condit io s ine q ua 
non is uit het voren gesprokene blijkt ook, d at in 
de eers'te pl aats voor d it \ve lslage n ee n zware w issel 
o p de Inlandsche Bestuursa m btena re n word t getrok
ken . 

Ik zeg niet te veel, dat met U m e t d e tegenwoo r
d ige socia le en intellec tu eele s tr uctuur der bevo lk ing, 
de a. s. Re gentschapsrade n s taa n e n vall e n. 

Cieen moeite, geen offer zal o ns te groo t zij n om 
mede te werken voor het wels lage n , 

Laat ons de hoofde n bij elkaar steken en bera men 
over de m iddelen om der Regeerin g- wille naar be
hooren te kunnen u itvoeren, opda t ons t. z. t. gee n 
tekort aan plichtsbetrachting, integr ite it en prae s tatie 
vermogen kan wo rden verweten. 

Straks worden hier s te ekproeven genomen voor 
verki ez in ge n voor de leden van Regentschapsrade n. 
Z ijn wij para at, hebben wij o ns ree ds vert rouwd 
gemaa k t met de teq ake gemaakte wettelijke rege
li ngen ? 

Op we lke wijze kun nen w ij in breederen kring 
be langs tell in g en publiek leven wek k en voor d e a.s. 
rege ntschapsrad e n bij d e inerte ' volksmassa ? 

Z iedaa r vrag€ n va n d irecte beteekenis. 
Ka n in deze d oor on ze vereen iging nie ts gedaan 

worde n ? Ik m een va n weI. 

Door o ns kunn e n lezingen voor Inl andsche ambte
naren w orden gehouden, zelfs voor loerahs en 
tjariks. 

Er ka n geijvepd worden voor ,uitgifte van popu
laire boekjes. 

Voo r zoovee l nood ig kan door o ns een s tud ierei s 
naar Wes t J ava worden gemaakt, om ons daar op 
de hoogte te s tell en van den sta nd van zaken, VOor
al van het adm inistratief gedeelte. W aar tegenwoordi g 
gestreefd \vordt naar efficiency, lijkt mij ee n goede 

voorbereidin g ration ee le r boven ee n we r k m e thode 

van s teeds ve rb e tere n e n w ij zige n. h t 
Echter is- lOoa ls zoowa t a ll es wa t aa nbela ngt e 

Inl andsch Bes tuu r en d e BeslUursamb[(~.?aren ~~ 
goe dk eurin g e n m e dewerking d er p laa tsehJ i<.e B . 
sup e ri e ure n in deze ono n tbeerlijk. 

M e n doe t zoovee l pro paganda v oor d e hygie ne, 
k oo r de voo r ve rb e te rin g va n den landbouw ; a n v 

d k ' h e t Be-propaganda vo or deze "gezo n rn a In g va n 
, d e n so015 s tuur" voo r h e t vo o rko m e n va n ml svers tan ? 

' ' b ' d ' d ve rzocht . gee n gouve rn e m e ntee le s u Sl Ie wo r e n k 
Mag m e n mij ve rwijte n van verm e te lh e id o nd an d5 

m ijn o n k unde d it o nd erwerp te h e bbe n aa ngeroe r , 
ik za l bliJ' ziJ' n indie n ik w ee t, d a t ik in dit korte 

11' te bes te k ee n beg in he b ge m aakt U w be langs te , 10 9 ~ 
w e kke n . . .. .. voo r een onbegre pe n scho o ne taa k, 

Ik h eb gezegd.-

D e hee r S oemardjo b r e ngt d e n h eer A. K . W idjo
joa tmodj o d ank voo r d ie ns re d e, e n re leveert in hel 

d k · waa rna kort, w at d e be doe lin g van e n spre er IS, 

5 minule n w o r dt ge pauzee rd. .. .. I 
Wa nneer d e 5 minute n vers tre k e n zlJn , ve rk nJ g 

d e h eer Sarod jono h e t w oord, di e b egin! met m e de 
te dee le n d a t wa t hi j hi e r voor w il b re nge n gee ll 
d eba t is, ' doch s lecht s een aa nv ullin g. Ge lijk zoO 
s traks reeds er op is geweze n, is de Bestuurs h e r 
vormin g nag n ieLiw, lOo d at d e meeste n daa r01 ~~ 
nog n ie t bekend zijn. Oo k h e t Inl andsch B, B ' .. I 
hi ervan nog o nk und ig. E n he t li gt zeke r in de hJIl 
van d e V. A. I. f~ . am d e no o di ge s tappe n te do e n~ 

D t h ee r Soemardjo: h e t bestu u r za l aan d e 
!1' we ns ch van d e n h ee r Sarodj o no d e n oodige aa 

d acht sche nke n. 

De heer S oejoto o p d eze ve rgaderi ng als d e o udsl/: 
in di e ns t e n m e t langdu r ige B. B. ervar in g wo rdr 
doo r h e t bestuur verzocht o m h e t ee n e n ande( 
te zegge n ove r d e autonomie . Hij ka n b. v . m ed e ' 
dee le n va n d e bes luursprac tijk ; we lke m aatregele rI 
ge no m e n moete n "vord e n o m d e bevolk in g vo o r Ie 
li chte n e nz. 

De hee r Soejoto - we llicht eeni gsz ins ve r ras t- d ee ll 

na lang s ti! zw ij ge n m e d e, dat h e t las ti g is 0[1'11 

zoo'n v raag di rec t te beantw oo rden. TeZijne rtij d Za 

hij een voord racht nopens dit o nderwerp ho u den. 
H ierna wo rdt he t d e bat ove r d i t vraagstu k geslO' 

te n, en de hee r A. K . Wi dj o joatmodJo neem t de 
lei din g de r ve rgadering ove r . 

De Voorz itter vraagt d e vergader ing, wat er ged aall 
za l worde n met de hande lingen. 

De heer S~rodjon~: ' Ik ste l Voor om de r e de va~ 
de n heer D lrman In de pers te pub licee ren . 00 

M I ' dill een a eische verta li ng d aarvan is gew enschl, op 



de ni et- Ho ll and sch-s preke nde n daa rva n o p de ho og
te k unn en zijn. Er kan b. v. een brochure wo rd en 
uitgegeve n. 
. De heer D irma n is zoo v rij te ge loove n, dat er te 
veel van de l1as tv rij' heid" va n de p ers za l wo rd en 

"" geve rgd, wa nneer de Male isch e ve rtalin g va n z ijn 
rede in ex tenso aa n de kranten ter opn emin g wo rd t 
aan geboden . En wa nn eer we ove rgaa n tot he t uitge 
yen van een brochure, dan moe ten we de fin ancieele 
gevol ge n ni et ge rin g schatte n. 

Om de noodi ge bekendhe id te geve n is he t vol
do end e in d ien de besluiten deze r ve rgader ing d en , 
Volksraa d worden aan geboden, opd at ve len ni e t 
onbekend zijn me t on ze wensch en. 

D e hee r Saro djono repli cee rt, dat d oo r h et aa n
bieden va n de Ma le isch e ve rtalin g w ij mee r voor
deel dan nadee l aa n de pe l's bezo rge n, daar w ij op 
die wij ze haar kolomm en helpen vull en. 

D e V oorz itler: W ij betreden hi e r ee n vreem d 
te rre in . Het li gt ni e t aan on s om te beoo rdeele n, o f 
de pel's he t haar aange boden s tuk ni et dan we I aan
nee mt. H et is beter, dat dit wordt ove rge laten aa n 
he t bestuur, dat trachten za l he t bes te midde l te 
ki eze n. 

O ok zull en we nie t ve rge ten hi e rvan mededee lin g 
te do en aan de Co mm iss ie voo r de n Rec htstoestand 
der ambtenaren. 

N iemand h«e ft hi ertege n bezwaar, waar to e dan 
ook bes loten wo rd t. 

De V oorzitter vraagt de aa nwez ige n, we lke ond er
werpen op de ee rstvolge nd e ve rgaderin g zu ll en wor
den bes proke n. H et is betel', dat de vergade r ing d it 
bepaalt . In he t vervolg d enkt het Bes tuu r pe rso nen 
te v~ rzo eke n om als prae-advi se urs o p te treden. 
D en lede n worden de prae -adv ieze n to egezo nd en. 
Op de ve rgaderin g kan dan he t debat loopen over 
deze prae-a dvieze n. D e leden zijn da n beter voor
be reid. V erde r worden de leden in de ge lege nh eid 
geste ld om. schr ift e lij k he t Bes ruu r de ond erwerpen 
hunn er ke uze mededee ling te doen. 

D e heer Soemardjo : De sa lar issen va n den Ass is
te nt We dono zijn voo r den heer Saro dj ono een mooi 
ond erwerp . Missc hi en wil hij op de eerstvo lgende 
ve rga der in g hi e rover een re de houden. 

De heel' Sarodjono: Goed ! lk zal di t in overwe-
ging nemen-! I 

Nie ts meer aa n de orde zijnde en na nogmaa s 
een woord van dank te hebben ge richt tot het Be
stuur van den Stadstuin voor het afstaan van het 
ge bouw, tot de pe rs, genoodi gden en leden voor 
hunne belangstellin g, sluit de Voo rzitter tegen twaa lf 

Uur de vergadering. 

13 

V A RIA. 
De moord op een Inl: Bestuursambtenaar. 

O m te illustree ren, ho e zwaar en gevaarlijk de 
besruu rs taak is, ontl eenen wij het volgende aan het 
Soer. H bld: 

D e G . A. I. B., (gediplom eerd ambtenaa r Indische 
bes tuursdi enst) Me rah Djohansjah, zoo n van het 
di s tr ic thoofd N ada lsjah te Kandangan, begaf zich 
Woe nsdag 23 J anuari in gezelschap van een agent 
der ve ld po liti e naar ka mpong Bahoeng in , in de na bij 
heid va n Kloea, ond e rafdee ling Tandjoeng, ten einde 
de landrente te inne n. 

Daartoe begaf hij zich, ook in gezelscha p va n den 
pembakal der kampong Bahoeng in, en een ~e r . agen ten 
naar de wo nin g van had ji Goesti Darmawl, d Ie reeds 
twee jaa r ac htersta lli g wa.s. De had ji, d ie weigerde 
te beta len, we rd to en gesomm ee rd met de pol iti e 
mee te l1aa n naar Tand joe ng. Ook dit ech ter werd 

" .. door he m geweigerd. Daarop zo u ruzie zljn ontstaan 
IUssche n Djohans jah en had ji Darm aw i, welke woo r
denwisse li ng ove rging in een handge meen. Hierna 
greep de had ji een parang, waarmee hij in een 
oOl1wenk den G. A. I. B. dr ie houwen over schedel 

" --- - ,- ---
e n r ug toe brach t, -d ie daaro p neerstortte . 

He t gezelschap, beha lve de polir ieman, vluchtte 
we n naar buiren . De po li tieman loste een scho t, 
verwo ndde de n hadji, sne lde da arop ook naar bu iten, 
ac htervolgd door de n woe denden Darm.awi. De co l
lecte ur der belasti ng wis t te on ts nappen en ging 
hu lp ha len te Tandjoeng. 

Onm iddelIijk is toen een patroui ll e u itgerukt onder 
commando van een po litie-opziener en vergezeld van 
het d istrictshoofd en onderdistric tshoofd. De agent 
der ve ldpoliti e, die den G. A. I. B. vergeze l ~e , en 
door hadji Darmawi was achtervolgd, werd blj aan
kom st in kampon g Bahoengin verrr:ist. 

Het bleek dat de hadji zi ch wee r in zijn woning 
beyo nd. H e t hui s werd oms ingeld, met het doe l den 
dader te arrestee ren . Deze kwam ech ter me t lans 
en paran g gewape nd naar buiten en trach tte ~e 
po litie aan te vall en, die den aanvaller na sommatJe 
nee r legde. De vro uw van den had ji , di e hi erop met 
ee n kapmes gewa pen d zich o j) de politie wilde 
werpen, wierp na som mat ie d it wa pe iJ weg en werd 
gea rresteerd. 

Toen daarna de omgevin g va n het hui s werd 
afl1ezoc ht, yond men op 3000 M. afsta nd h et dee rlijk 
ve"rmi nk te Iijk van den vermisten po liti eage nt, di e 
eveneens door Darmawi· was aangeva ll en. De zwaar
verwo nde G. A. I. B. Djohansjah werd in zorgwek -
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ken den toesland naar hel hospilaal Ie Kandangan 

overgebrachl. 
Hel slachloffer was een veelbelovend jon gmensch, 

dat eersl kortgeleden in besluursdiensl was, na afloop 
van zijn opleiding aan de Osvia. 

De vermoorde agent der veldpolilie werd Donder
dagmorgen Ie Tandjoeng plechlig begraven . . 

Deze poging van verzel legen de belaslln g moel 
als ge heel op zichze lf slaand worden beschouwd. De 
bevolking is volkomen ruslig en bemoeil zich niel 

met het geval. 
De moordenaar echter was een bekende opruie r 

Ie Kloea . Meermalen had hij reeds zijn kampon g
genoolen 101 verzel legen de belasling Irachlen op 
Ie ruien waarvoor hij reeds eenige maanden gevan
geni ss lr~f had ondergaan. Een oude wrok s~.hijn l 
dus de oorzaak van zijn he rnieuwd verzel Ie zlJn. 

ben wij de eer U beleefd me de te deelen , dat wij 
ons alvasl kunnen ve ree nigen met h e t doo r Uwen 

Bond kenbaar ge maakte s lr eve n. 'e 
Echter zijn wij no g do ende doo r correspondentl 

de meenin g va n on ze collega's te raadp1e.gen o~e r 
eventueele aansluilin g bij U we n Bond en vormlOg 
van een toekomstige afdeeling hi e rv an. 

Zoodra de antwoorden zijn binnen g~kom e n, i ull en 

wij U ter zak e nader be richte n. 

N amens de Commissi e van 

Voorbereiding. 

Hoog achtend. 

w. g. Mohamad Saleh. 

D e A. R. va n de O eloe Soengei de hee r Klatt, is 
onmiddellijk naar T andjoeng v ertrokke n. 

Met groot ge noege n h ebben we bovensraand schrij -
., da t 

yen ontvan ge n, van ga nscher ·hart e hopen WI}, 

Uwe poginge n m e t goede res ult[lten worden bekroond. 
Een krachtige bond is ons aller ideaal. 

Een adhesie betuiging. 

Pemalang, 11 Februari 1929. 

A an 

den Secretaris van de V. A. 1. B . 

te 

Semarang. 

R E D A CTIONEELE MEDEDE ELINGEN. 

Hr. S. : 

Hr. Soep : 

Uw artikel over " De Bes luursopleiding 
, 

hebben we te laat ontvan ge n ! 

U is op de n go eden weg, doch uw bijdrage, 
.. 0'\ is ni e t zoo actueel m ee r. Kunt gil 

O nder aa nbi edin g va n bij gaa nde nOlulen der doo r 
de A. I. B.'s va n h et voormalige gewesl Pekalon ga n 
te Pemalang ge houden bes prekin ge n, naar welke r 
inhoud korth eidshalve mo ge worden verweze n, heb-

k rachlen niet aan wal and er s bes teden ? 

HI'. K ardi: Plaa tsgebrek noopl ons U w Sluk aan Ie 
houden. H e b dus een beetje geduld. 

, 
He t grootste euvel eener verouderde samenleving is, dat zl) 111 toen emende 

ma te de vorming der persoonlijkheid in het gedrang brengt. H et talent w ordt 
algemeen, het ka rakter schaarsch . Wa nt is in onze drukke maatschappij nog altijd 
weI de stille studeercel te vinden, waa rin , naar Goethe's woord, !let TA L E N T zich 
vormen kan; in de loopbaan der wereld, waar in het K A R A K TER zijn zetting 
krijgt, verdringen zich te velen aan d e meet. Gelukkige uitzonderingen daargelaten, 
worden in onze samen leving verantwoordelijke pos ten eel"st bereikt, waIm ea de 
edelste krachten del' jeugd zijn vergaa n. Gevolg daarvan is l1 et allengs uits terven, 
in del,l boezem der gemeen.~chap, yan het aangeboren en aangekweekt leiderschap 
en, dzentengevolge, naar wy zoo straks zagen, d e onmerkbare ontbinding van .den 
Staat. 

• 

'. 

DR. C. G ERR E T SON. 

(De hi stor ische vorm in g van d en 
Bes tuu rsa m btenaar) . I 

~--------------------------------------------~ 


