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Sanggoep menerima. pakerdjaan boeat Toean

toean dari model apa sadja. Dan kami djoega ada 

sedia Kain-kain boeat tl' rima pesenan jang soedah 

djadi . Hal pembikinan dan potongan kami tang

goeng netjis (modern) dan tjepat. pendek koerang 

perloe kami poedji pandjang Iebar . Kami harep 

Toean-,!oean bikin perljobaan dan mempoektikan 

sendiri. 
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No. 1 Obat Fakir Olie (lIt0ennken penjakit seperti jang terseboet dibawah ini: 
Sakit to~lang- (atoeran pake doea of tig~ tdes tjampoer sama min;ak klapa banjaknja 30 ' gram of 2 

sendok makan en lantal gosok diwaktoe tidoer). 
Sakit medjen jang kloear nanah tjampoer darah. atawa moeles lantaran dari loeka oesoes atawa kemboeng. 

(atoeran pake sa toe hari tiga kali. sekali minoem 2 tetes tjampoer sedikit goela pasir djadi lISatoe 
had 6 tetes en kaloe soedah minoem itoe obat boleh minoem air thee sedikit), 

Sakit kepala (atof£ran pake boleb gosok sad;a) . 
Saltit moentab (atoeran pake 2 tetes tjampoe'f sama air thee. satoe hari doea kali). 
Sakit b~toek Kering (atoeran pake satoe bari minoem doea kali. satoe kali minoem 3 tetes tjampoer sama kome). 
Sakit gigi (atoeran. pake kapoek ditjeloepkan. dida!em obat en lantas bo!eb taroek di gi~i jang sakit) . 
Salr.it Paaoe ell laltit koekoel (atoeran pake 2 tetes tjampoer sama minjak widjen en lanta, digoloken 

dimana tempatnja diwalr.toe ma!em). Satoe botol 5 gram barga £ 7.50 
No.2 Obat Madjoen Achmedi (boeat goenak.en koewat bad an) (atoeran pake 1 sendok thee lantas 

minoem thee of kolBe) . Harga 1 botol f 5.-
No. 3 Obat Pil Habsebar (boeat penlakit peroet) atoeran pake saben pagi 4, pil oental dengen kome 

a tawa thee . Harga 1 botol f 1. 75. 
No. 4 Oba t N asjoek (boeat sa leit leepala) a toeran pake. seroot satoe hari ' tiga kali) . Harga 1 botol f r.50 
N o.5 Minjak Expres (boea t seneng hati) atoeran p Ite semir lebih doeloe 5 menuut). Harga 1 boto! f 2.50 
No. 6 Kadas atawa Gatel (atoeran pake gosak sa toe bari tiga kali). Harga 1 botol f 1.50 
No. 7 Obat Koreng (atoeran pake kepiorken dimana jang sakit, Harga 1 botol f 0.50 
No. 8 PH Bidadari (atawa boeat kesenengan hati atawa kesehatan) (a toeran pake satoe bari 3 pil abis 

makaa nasik 1 pit dengen a ir d,nQin . Marga 1 hotol E 3,-
No. 9 Miojak Ramboet (atoerao palte abis mandi gOJoken diramboet). Hargs 1 botol 60 gr .. m f 2.50 
No 10 Obat M ata (atoeran pake sa toe bari doea kali tetesken d imata . sekali pake 2 tetes). Harga l 

botol 10 gram f l.-
No. 11 Obat Batoek Oarah atawa M engi (atoeran pake satoe ha ri doea killi ngemoet. satoe hari og~moct 

latoe pil en seloedahola ngemoet tidait boleh minoem a ir ding in satoe d jam laman;a. Harga 1 bo tol ( 2 .50 . 
I 
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Cliche Ba;lagia. 

Kart ini's hart sloeg warm de toek?",st teg.~n . 
Aan ' t garen van bloemen. haar zle le gewljd. 
Reikhalzend uit teedere droomen ontwakend, 
Tot heil van heel haar zachte vo lk, 
In lijden en strijden met velen verbonde~, r ht 
Na duisternis wijzend naar 't schemeren IC, 

In blij ontluikenden morgenstond. DANON 
Mr. J. H. ABEN . 

INHOUD: 
1 Raden Adjeng Kartini. 

2. De Heer J. W. Meyer Ranneft 
3 . B . B. en etiquette. 
4: De Eestuursopleiding . 
5. De Inlandsche Bestuursdienst 
6. T er overdenking 
7. Het O. S. v. I. A.-Maandblad. 

8. In de 5005. 

9. Bestuursmededeelingen. 

In allen eenvoud wordt op heden overal in den 
lande den v ijftigsten geboortedag van Raden Adjeng 
Kartini herdacht. een voudig als onze vroeg ontslapen 

Edele Vrouwe zelf was. 
Een edel figllur als Raden Adjeng Kartini behoort 

niet tot een enge fa milie. doch tot het Volk. dat zij 
zoo lief had en beminde. Zij was de pionierster uit den 

adelstand , die in woord en daad toonde, d at de adel 

is voor het Yolk. 
Ontsproten en opgevoed in een Regentenfamilie 

kende zij de zorgen d er Inlandsche hoofden. doch daar
naast ook het lief en leed van de be vol king. 

Ziet men in de Edele vrouwe de onvermoeidbare 

strijdster voor de ontwikkeling van geest en gemoed 
der Javaansche VrollW om haar geschikt te maken voor 
de opvoeding van de kinderen, de vrijmaking van het 
Javaansche meisje ten opzichte van den huwelijksdwang. 
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en in verband hiermede het zich vrij bewegen in de 
maatschappij ten bate daarvan, wij prijaji's vergeten 
niet, dat Zij de eerste vrouw was, die besehe dat het 

Inlandsch Besruur verbeteringen behoefde. 
Wij konden geen beter beeld beschrijven van de 

beslommeringen van den Inlandschen bestuursambte
naar, dan zooals Zij dat deed in Haar aan een Harer 
vriendinnen (Mej. E. H. Z eehandelaar) gerichten brief 
van 12 Januari 1900. {pag. 30 e. v. Door duisternis 
tot licht). De p ieteit verbiedt ons hare woorden hier 
op te nemen, dewijl wij hare Edele gedachten thans niet 
als propagandamiddel willen benutten . 

En had haar beschermer Mr. J. H . A bendanon het 
niet juist in zijn acrostichon .. Kartini 's hart sloeg warm 
de toekomst tegen" indien wij kennis na men van Hare 
beschouwingen, neergelegd in eene nota met het op
schrift: .,Geef den Javaa n opvoeding" van Januari 1903 
ten aanzien van de toekomst der Inlandsche bestuurs
ambtenaren? .. Er moesten meer Hoofdenscholen ko
men, een op Batavia, Semarang en Soerabaja en een 
school speciaal voor Djaksa's, waar de jongeliede n 
geheel voor dien tak van dienst worde n opgeleid . De 
Nederlandsche taal zij het voermiddel op al die scho
len. Ais er meer zulke scholen kwamen, zouden in de 
naaste toekomst de a mbtenaren gerecruteerd kunnen 
worden enkel ui t leerl in gen dier scholen . Dat he t land 
er ontzaglijk vee I bij zal w innen behoe ft wei geen 
betoo g . Nu bestaa t het amb tenarencorps g roote ndeels 
uit magangs, wier o pleid ing over het a lgemeen nu juist 
niet schitterend was. 

Van nagenoeg a ile magangs bestaa t de geheele op
leiding uit b.et afl::'open der gewone lagere Inlandsche 
school. daarna gaat men "magang" loopen bij Euro
peesche of l nlandsche ambtenaren , hel pen bij het schrijf
en copieerwerk . 

Na op die wijze eenige, en niet zelde n verscheide ne 
jaren, dikwij ls zonder loon, werkzaam te zijn gew eest, 

wordt men op voorspraak van zijn "heer ambtenaar" 

gewoonlijk schrijver , hetzelfde baantje d us, me t het 

verschil, dat men nu van het G o uve rnement, d a t men 
jaren heeft gediend. tractement k rijg t en me n in het 
ambtenarencorps is opgeno men met de daa raan, voor 
o ns kind-volk z66 aa ntrekkelijke verbonde n rechten: 
het voeren van een pajong en het d rag en v an blin
kende W - knGopen! Vele n komen o p d ie w ijze eerst 
liiiit, wat leeftijd betreft op de o nderste sport des amb
'telijken ladders. 

Is dit in het belang van den dienst ? De ouderdom 

heeft misschien meer ondervindi ng voor o p d e jeugd 

- maar welke ondervindingen kan men in den dienst 
hebben opgedaan, als men er steeds bu iten heef! ge-

staan ? _ de jeugd heeft ontegenzeggelijk dit voor op 

d en ouderdom: "frischheid". 
En a ls aan die frischheid zich kundigheden paren . 

wat zou daar niet va n te verwachten zijn? Dat het 
dan vas te regel worde bij bevordering minde r te letten 
op a ncie nnitei t , dan wei op d e capaciteite n en ge
schi k the id der te b evorderen ambtenaren". 

En verder . . . . 
"Welk een grooten, zegenenden invloed kon e r van 

de ambtenaren persoonlijk uitgaan, zij die dir ect aan

rakin g hebben met de hoogste n van h e t la nd : de hoof

den en aristocratie . 7 

\lIl at is van dien persoonlijken invloed te bespeur en . 
Over ' t algemeen b edroevend weinig, 0 zoo bitte r wei
nig 1 Dankbaar worden herdacht de ambtenaren, die 
hart hebben voor het bruine volkje, dat zij regeeren, 
die den aan he n ondergeschikte lnla ndsche ambtenaren 
beschouwen, niet a ls minderwaardigen in a I I e 5- be' 
s te md om h en te aanbidden, maar als evenm e nschen 
en kameraden. 

a 1 dat er eene betere verhouding kome tusschen 

E uropeesch e bestuursambtenaren en lnla ndsche; voor' 
. t noemde aangehaalde verhouding regel word e, en nle 

langer uitzooder ing blij ve 1 
Het "prestige" staa t e r als scheidsmuur tllssch en, 

houdt het Europeescbe en Inlandsche element van e l' 
kaa r . 

Zal en 1'1 ederl a nd en lndie niet beter gebaat w orde n, 
indi en over het algem een de N eder la nders en in het 
b ij zonder de bestuu; sambtenaren o p eene andere ma-
nier het "prestige" zoeke n hoog te houden dan tot nil 
toe ge volgd is? 

Humaniteit zal op den duur blij ken te zijn beter, e n 
is ook 't beMe mid del om Jo va aan N ederland t ~ ke
tenen, dan w anneer de Nede rlanders. inzon d e rhe id de 
bestuursam b tenaren. de bevolking ontzag voor Nede r ' 

land's gezag inboeze men, door zichzelf te p laatsen ,,01' 
een ve rhe ven stand punt van goddelijke v e reering" . De 
Inlandsche ambtena ren bewijzen den Europeeschen den 

, eer bied, dien zij hun e igen h oofden geven, omdat men 
weet da t de h eeren daarop g este ld zijn _ maar of men 
't uit het hart doet??? ! 

D e Nederlandsche ambtenaar 
geen eerbi edsbewijzen te willen 
uit het h art komen 1" 

sta hoog genoeg, o(!l 
dl

o e aanvaarden, dan 

Thans zijn wij ruim zes e n twintig jaren verder. De 
midd elbare Osvia is in de plaats gekomen van de oude 
Hoofdenscbool. Maar toch - hoewel het B. B. amb t 

vee l verbete rd is - is het B. B. le ven, sindsdien nie t 

veranderd. 

Edoch . .. . Raden Adjeng Kartini, met U roepe ll 



wij: .. Wij gaan den weg met moed . hoop en vertrou-
wen H " d ' d ' k H - 1). Ie ons tot It wer roept. ij waakt over 
ons ; Hij zal ons grijpen. steunen. wanneer wij wan
kelen en oprichten. wanneer wij valien!" 

En met onze vrouwen zullen wij straks op 17 Sep
tembe r a. s. Uwen 25sten steddag herdenken U. die 
niet van ons is weggegaan. maar ons v66rgegaan! 

REDACTIE. 
Semarang, 21 April 1929. 
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V De heer J. W. Meyer Ranneft. 
Een mengelmoes van vreugde en droefenis vervulde 

ons gemoed. toen we de benoeming vernamen van den 
heer Meyer Ranneft. Resident ter beschikking van den 
Gouverneur van Midden-Java. tot Voorzitter v a n den 
Volksraad als opvolger van den hee r Mr. A. Neytzell 
de Wilde. Verheugenis aan den eenen kant. omdat 
door de Ho R . h age egeenng hem als uitv erkorene dat 

oogke ambt is toevertrouwd. en droefheid aan d e n a nde-
ren ant 001 d 

I
.. . WI) e Bestuursdienst wederom een verdien-

ste 1Jk en bek b . waam am tenaar moet derven. dien men 
10 deze m T'k "d oel I) e tl) somstandig heden zeer van noode 
he eft, zoodat het zeker geen betoog behoeft. dat de 
door zijn heengaan ontstane leegte moeilijk door ande
ren kan worden ingenomen. 

G aarne hebben we in stilte gehoopt hem voor den 
Bestuursdienst te kunnen houden. doch nu zijn benoe
ming een voldongen feit is geworden-de Voorzienigheid 
heeft het een maal zoo beslist- past he t ons niets anders 
dan . deze Regeerings wil te eerbiedigen en daarin te 
berusten. 

De verdiensten van den heer J . W. Meyer Ranneft 
VOOr Nederlandsch-Indie. zooals het rapport betreffen
de het onderzoek naar den belastingdruk. met als ge
vol g de afschaffing van het hoofdg eld. he t onderzoek 
naar· de communistische relletjes in Bantam etc. moge 
ons als bekend worden verondersteld. Wie hem van 
nabij kent. wie het voorrecht heeft ee n onderhoud met 
hem te hcbben. zal als Inlandsch Bestuursambtenaar 
COoeten erkennen. dat hij een aangenamen en prettigen 
Indruk op den bezoeker maakt. Als een practisch man 
hecht hij groote waarde aan de realitiet. steeds oprecht 
In zijn opvattingen. of schoon de gevolgen nict altijd 
even aangenaam voor hem zijn. Inderdaad hij is cen 

J 
Besuursambtenaar met een edel. ruiterlijk karakter. gauw 
begaan met het lot van den kleinen man . De volksnooden 

en behoeften leeren kennen, teneinde hierin verbete-

3 

'" ring te kunnen brengen , zich interesseeren voor de 
desatoestanden behooren tot zijn lievelingsbezigheden. 

Door geregeld ons orgaan te volgen geeft hij ook 
blijk van beiangstelling voor ons doel en streven. een 
daad. welke de V. A. I. B. niet hoog genoeg kan waar
deeren, en die tevens tot voorbeeld kan strekken voor 
andere Europeesche Bestuursambtenaren. 

Bij de vele heilwenschen. die de heer J. W. Meyer 
Ranneft bij zijn benoeming heeft ontvangen. voegen 
wij eerbiedig ook d e onze, en uit d en grand van ons hart 
hopen wij. dat het hem gegeven moge zijn in zijn as. 
werkkring nag lange jaren voor Land en Yolk te wer
ken. zander echter de belangen van den Bestuursdienst 
over het hoofd te zien. 

Redactie. 

Semarang. 26 April 1929. 

B. B. en etiquette. 

.. De dwaalleer van de autocratie in 
elken vorm is het denkbeeld. dat enkele 
uitverkorenen door h et Opperwezen 
begiftigd zijn met aIle mogelijke bo
venaardsche hoedanigheden. Vol gens 
dit stelsel heeft de eene mensch het 
recht uit te maken. welk deel aan aard~ 
sche goederen. roem en onsterfelijkheid 
a nderen mensch en te beurt zal vallen." 

HERBERT HOOVER. 
President d~r Ver. Staten. 

De tijden veranderen en wij met hen! 
Daar is door den Regent van Probolinggo een cir

culaire uitgegeven, waarin hij den geest des tijds ken~ 
nend, in het belang van den diens! van zich zelf breekt 
met de fossiele vormen van eerbetoon. Het is een 
geste, te belangrijk voor onze B. B. wareld. om ze 
ongemerkt voorbij te laten gaan . Wie met ons is inge~ 
wijd in het B. B. leven. wie met ons heeft gezocht naar 
de oorzaken van de al zij het betrekkelijk verminde
rende animo voor den Inlandschen Bestuursdienst. zal 

de groote beteekenis van dit gebaar beseffen. 
Hier is een aristocraat . die zich zelve weet te over

winnen! 
Een. die afstand doet van het denkbeeld am het 

"prestige" hoog te houden door zich op een verheven 
stand punt van goddelijke vereering te plaatsen . 

De tijd is niet lang geleden. dat wij bestuursllmbte
naren ons een eigen wereldje schiepen , almachtig. klei
neerend alles, wat daar buiten was. Wij herinneren ons 



nog goed den tijd. dat ons als onschuldige kinderen 
spele nd door onze .. dienaren" de pajong boven het 
hoofd werd gehouden. Dat voorbijgangers lang nog 
v oordat ze de "dalem' van een prijaji passeerden hun 
hoofddeksel moesten lichten, dat het publiek neder

b urkte bij onze nadering. 
De tijd van glans e n schittering is voorbij. Wij be

g rijpen , thans. dat het volk niet ter wille van den 

prijaji is. doch omgekeerd. 
Doch al is de maatschappij sindsdien veel veranderd. 

bet B. B. kan daar maar geen afsand van doen: het 

eerebetoon. grenzende aan goddelijke vereering. wordt 
op prijs gestel d. de aanschrijvingen van de Regeering 
des onda nks. 

H e t is om den lezers in te lichten nopens het stand
punt der R egeering, dat wij dit Hormat-nummer geven. 

Uit de wd ruim tw intig jaar gel~en oude circul a ires 
blijk.t U . dat de Regeering al vroeg de zich wijzigende 
toestanden inzag . 

Wij hebben vele voorrechte n moeten missen van 
onze vaderen en deemoedig buigea w ij ons hoofd. 
omdat wij begrijpen. dat het onbillijk zou zijn aileen 
de voorrechten zonder de capaciteiten onzer va deren 
te erven. 

De Regeering bee ft sedert he t Yolk langzamerhand 
tot denkende wezens opgevoed . tot me-nsch e- n met ge
voel van eigenwaa rde e n zelfrespect. Waar gaat de 
weg heen. O. Heer . indien w ij ons blind staren na ar 
den voorbijen tijd van p rijaj i-glorie! 

Ook. het geb ruik der Neder la ndsche taal dient te 
worden aangemoed igd! Geen be ter p ropa ganda v~~r 
de n Nederlandsche n geest da n het toe la te n van deze 
taal bij conversatie me t Europeesche Bestuursambte
nare.n. Het Bestuur der V eree niging van Ambtenaren 
bij het Binnen la ndsch Bestuur in N ederlandsch lndie. 
heeft in het J uli -n ummer 1926 van de O edaya I) in ant

woord op een ingezonden misschien wa t al te scherp 
stuk van zekeren N . N . be treffende deze Minder goede 

B. B toesta nden. he t vo lgende art ike! la te n o pnemen; 

DE NEDERLA NDSC HE T AAL. 

(Ingezonde n. ) 
Geachte Redactie. 

Het niet-onderteekende artikel onder b ovenge noe md 
opschrift. in het Meinummer van OEDA Y A voorko 
komend. hee ft in 'hooge mate de verwon der ing van 
het Bestuur onzer Vereeniging opgewekt. 

') Ren In Nederland verschijnend tijdschrilt, uilgegeven en ge
redigeerd door R. M. Nato Soeroto. 

Red. 

Oat gevallen. als de door den schrijver besprokene. 

een enkele maal als uitzonderingsgeval nog wei voor
komen. is zeer goed mogelijk. doch, dat een dergelijke 

houding nag als regel door d e Europeesche bestuurs' 
ambtenaren tegenover hun lnlandsche call ega's zoU wor
den aangenomen , is ongetwijfeld sterk bezijden de 
waarheid . Zulks is niet aileen de meening van ODS 

Bestuur. doch tevens van de op de jongste algemeene 

vergadering onzer V ereeniging aanwezige leden, die 

eenstemmig hun verwondering uitten over een dergelijke. 

grievende en in baar algemeenheid zeer onbillijke be' 

schuldiging. 
Dat er lOa 15 jaren geleden vaak ongewenscbte 

toestanden op bet door den schrijver gescbetste gebie~ 
voorkwamen, wordt gaarne toegegeven, docb zeer vee 
is sindsdien ten goede gewijzigd' en het lijkt ons een

voudig ongelooflijk. dat het thans nog zou kun nell 

voorkomen, dat een jong lnlandsch bestuursambtenaar. 
die het zou wagen Hollandsch te spreken met ee ll 

Controleur, deswege bij het minste vergrijp direct voor' 
gesteld zou worden tot ontslag met het motief; "onge' 

chikt voor den dienst." 
De geuite beschuldiging is intusschen van zoodallig 

erostige n aard, dat ons Bestuur meent niet zonder roee! 

den op ons corps geworpen blaam daarop te . kunoeo 

laten rusten. 

Besloten werd derhalve ons in verbinding met bet 

Bestuur van d e n Oud-Osvianenbond te stellen, *) tell' 
einde van deze tot oordeelen competent te acbteO 

organisatie te mogen vernemen, in hoeverre de dO~~ 
N. N. gegeven voorstelling van zaken de werkelijkbel 

nabijkomt. '0 
Wij behouden ons v~~r. later op deze aangelegenhel 

terug te komen, in verband met de uitkomste-{), tO
I 

welke de te voe ren briefwisseliog mocht leiden. 
Dankend voor de opname. 

Het Bestuur der Vereeniging van ambtenar'~ 
bij het Binnenlandsch Bestuur in Ned. _Iodie. 

, f 

"De taa l is de ziel der natie. zij is de natie zelve 

schreef H a lbertsma terecht. 
Waar moet het naar toe. vragen w ij ons dikwijls lIf· 

De correspondentie wordt in het Nederlandsch gevoerO' 
Presidenten van den Landraad v e rkiezen een Bol' 

, e' la ndsch sprekenden Djaksa, de Algemeene Politie pr 
fe re ert dito ambtenaren, zonder voldoende kennis vall 

het N ed e rla ndsch begrijpen w ij de wettelij ke r ege lio gell 

*) Voor zoover ons bekend zijn 
aangelege!lheid nog niet gepolst. 

de O ud- O svianen over d ~~l 

Red. 



niet .... thans zitten wij met een opleiding met Hol~ 

landsch als voertaal zeven jaar op de lagere school en 
zes Osvia~jaren . . . . . en als wij het B. B. - leven 
ingaan. zien wij deze taal "taboe" verklaard! 

Edoch. wij zijn er van overtuigd dat ten lang en leste 
de oude meeningen plaats zullen maken voor jonge 
ideeen en besluiten met Kartini 's spreuk : 

.. Machtig zijn de oude idee en nog. waar 
geheel het land ze huldigt. maar het frissche 
jonge beginsel zal overwinnen," 

Redactie. 

Pro b 0 lin 9 9 o . IS December 1928. 

No. 1363!80. 

ONDERWERP: H d I B B ormat a am . . 

CIRCULAIRE. 

1. Menoeroet circulaire jang termoeat dalam Bijblad 
No. 7939 pada tahoen 1906. seharoesnja adat~istiadat 
Djawa dari sedikit diganti dengan tjara2 orang Europa. 

2 . Akan tetapi melihat keadaannja sekarang. lambat 
sekali itoe peroebahan adat. semendjak tahoen 1906 
sampai sekarang 30edah ada 22 tahoen, tetapi adat 
Djawa jang boeroek dan merendahken deradjat ma~ 
noesia masih ada sadja. (teroetama) dikalangan B. B. 

3 Tiada bolih disangkal lagi. bahwa pemoeda2 se
dang asik memboewang tjara2 jang koeno tadi. dan 

menoeroet dengan dzjamannja memakai adat~leinbaga 

Eu£opa. 

4. Djika dibanding dengan negeri loewaran, adalah 
tanah Djawa terbelakang sendiri kemadjoewannja. mi~ 

salnja, di Turkije , Egypte seba(laian besar orang2 jang 

berpengertian soedah mengganti adat2 koeno dengan 

tIara jang baroe. jang sesoeai (gatoek ) dengan dzjilman 
sekarang. dimana orang dari perbagei-bagei bangsa 

soedah bertemrat sekota. 
5 . Adat koeno melarang orang perempoewan Tur~ 

kije keloewar dari roemah dan djika perloe keloewar. 
haroeslah siperempoewan menoetoe pi moekanja. ting~ 
9al matanja sadja jang terboeka . Tetapi Moestafa Ke
Illal soedah tjaboet itoe semoewa. sebab dianggepnja 
siksa pada orang dan sekarang perempoewan Turkije 
soedah b anjak keloewar dan berdjalan~djalan secjara 

Perempoewan Europa. 
6. Tiada hanja dalam hal sopan santoen sadja orang 

!urkije soedah modern. djoega dalam haF jang lain, 
Jang doeloenja diatoer ol~h adat. sekarang soedah d~ 
pakeinja tjara2 dan kebiasaan Europa jang ringan dan 

.!I:laedah · itoe. 
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7. Ditanah Djawa SIn! Jang masih soeka pad a sopan 
santoen Djawa (sembah djongkok l jaitoe orang2 asal 
dan berpangkat (ariscocraten-aanzienlijken) . . eDtah apa 
sebabnja, bolih djadi olih karena mareka merasa diri~ 
nja ditinggikan dan dimoelijaken dimata orang . 

8. Soedah lama saja melihat pemoeda2 sekarang ba
njak jang t'iada soeka sama sembah-djongkok tadi. sebab 
dirasanja seperli meren'dahken deradjat badan sendiri • 
teroe tama dimata publiek . 

9 . Bageimana asalnja itoe sembah djongkok tiada 
terang betoe!. bolih djadi diadaken olih Radja2 dan 
Pembesar-besar Djawa wekcoe di djaman banjak reroe
soeh dan pembrontakan. sehingga siapa sadja jang 
berdjoempa pada Radja atau pembesar haroes ber
djongkok. menandaken bahwa dia tiada brani pada 
mareka itoe. 

Dan djika orang selaloe berdata ng sembah. ten toe 
soesah sekali aken ambil sendjatanja goena melawan 
(zich verzetten) . 

10. Adat jang seberat inilah jang menjebabken. maka 
banjak pemoeda2 Boemipoetra jang tiada soeka beker~ 
dja di Inlandsch-Bes tuur. Tiada bolih dipoengkir lagi, 
mema ng adalah permintaan (eisch) dari Kepala2 Bestuur. 
meskipoen dengan dj a lan jang berpoeter (indirect) jang 
soepaja bawah prentahnja berdjongkok dan bersembah 

padanja. 
I!. Orang ten toe mengerti sendiri bagaimana sakitnja 

ha ti bawah prentah jang terpeladjar (ontwikkeld) itoe. 
djika mareka haroes berdjongkok dan bersembah. se
dang orang Asing (Blanda. Tjina. Arab d. I. I. ) bolih 
bersenang doedoek dikoersi bertjakap2 dengan veij. 
Apa lagi beloem ten toe kalau pangkat itoe prijaji~ lebih 
rendah dari itoe orang2 asing. malah kebanjakan lebih 

tinggi. . • 
12. Pembesar2 Bestuur dan prijaWnja adalah bahoe-

soekoenja (organen) Negri. jang sama2 haroes mela
koeken soewatoe koewadjiban dengan angkat soempah.. 

13. Adakah samenwerking antara kedoewa pihak ini. 
djika senanCiasa ada pertempoehan dan perselisihan 
antara Koena dan Baroe? Sedang ini pertempoehan 
dan perse!isihan tambah hari tiada aken tam bah lem
bek. aken tetapi tam bah kentjang djadinja. 

14. Jang saja maksoedken Kaena dan Baroe itoe 
boekan hanja harmat sadja. tetapi djoega segala atae
ran 2 dan pendapetan2 (Panemoe Jav.) Djadi mana jang 
tiada tjotjok ciengan djaman sekarang. itoelah seharoes
nja diboewang, oepama : " partikeliran" (soengkeman 
Haei Raja. d l. I.), lang olih pemoeda2 sekarang tiada 

lagi disoekai sebab dianggep hina . 
15. Semoewanja orang saedah tahoe. bahwa adat 

Djawa itoe olih prijaji2 djaman dodoe sering dipakei-
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nja sebagei soewatoe akalan aken soepaja disajangi 

alih mad\\kauu\a . teroetama a lih pri\a\i \aug koeraug 
tjakap pekardjaannja. (diplomatisch-beleid). 
t 16. Akalan seperti itoe saja tid a soeka sarna sekali. 
saja pisah betoel .. dienst" dari "partikelir·' · asal sadja 
tiada barang jang me1angkah dari batesnja. 

17. Sebali knja. di djaman doeloe banjak CheF jang 
bikin soesah pada bawah prentahnja dengan tiada ada 
goenanja atau perloenja. jang sebabnja hanja itoe ba
wah pren tahnja koerang .. bektinja" menoeroet adat 

Djawa (vide punt 10), 

18 . .. Bahaja" sernatjem ini djangan prijaji harap dari 
pihak saja, Sebagei Regent jang saja titi lebih doeloe 
jaitoe perkara ,dienst" baroe saja lantas melihat per
kara particulier. kalau2 ada bara ng jang ,bertentangan 
dengan sopan santoen jang semata-mata. agar soepaja 
saja bisa rnenegor dan memberi 'naseha t kepada jang 

bersangkoetan ten tang kelakoewannja jang boeroek itoe 
boeat djadi keslarne tan nja, 

19. Berhoeboeng dengan jang terseboet diatas saja 
prentahken kepada prijajj2: 

a. 

b. 

c. 

Kalau dateng kepada saja tiada bolih berdjongkok 
dan tiada pcrloe menjembah, D jika a da prijajl2 
jang rikoeh bolih menjernbah. tetapi paling ban;ak 
docwa kali . jaitoe satoe kali wektoe datang dan' 
satoe kali wektoe permisi poelang; 

Pakeian . bolih prijaji berpakeian tjara Europa 
(Europeesch pak + sepatoe), tetapi haroes teroes 
mernakai iket kepala (Hoofddoek); 

Lain2 kebiasaan E uropa boleh prija ji pakei asal 
iadja tiada rnelanggar sopan santoen dan tida kli
wat oekoeran. itoe sernoea haroes dikira2 olih 
prijaji sendiri, karena memberi hormat pada Pem
besar itoe banjak matjemnja 

20. Adapoen saja prentah b egini maksoed saja t iada 

aken meroesak adat-keadatan Djawa. tetapi han ja me

noeroet kehendaknia diaman, jang tiada bisa ditolak. 

agar soepaja t iada sela loe ada perbantahan an tara 

Koeno dan B aroe dan soepaja ada ketentreman (rust 
en orde). 

21 , Djoega prij a ji sendiri atas prijaji poenja b awah 
prentah seharoesnja berlakoe seperti jang saja seboet
ken d iatas. djangan sampai ada perselisihan jang lantas 
bisa bikin tledornja pakerdjaan. *) 

Rege nt 

(w. g.) NITINEGORO. 

0) De Gouverneur van Oost-Java heel! met instemrnine van 
dit circulaire keoois geoomen. 

Red, 

BIJBLAD No. 6061. AMBTENAREN - LAN DSDIE· 
N AREN , O ptreden van Lands' 

dienaren tegenover Inla nders eO 

V reemde Oosterlingen. 

C1RCULAIRES ALGEMEENEN SECRETARIS 

No. 3222. Buitenzorg, den 20stea Augustus 1904:, 

Aa n 

d e Hoofden van Gewestelijk Bestuu r • 

Of schoon de Regee ring. waar zich eene aanleidiO\ 

daa rtoe voordeed. s teeds ondubbelzinni g heeft doeo 
d'e blijken van H aa r verlangen. dat a[[e Landsdienaren I 

bij d e vervu[[ing hunner ambtelijke plichten me t InlaO
' 

ders en Vreemde Oosterlingen in aanraking korn en. 

op behoorlijke wijze. m e t vermijding van aanmatig ioQ 

en noode looze ruwh e id tegenover hen optreden . la~1 
II' de b ehandeling dezer personen meermalen nog te we 

schen over. 
B ~ epaalde klachten worden slechts een enke l !l1 ~ 

ing ebracht en dan geldt het in den regel zeer stet 
sptekende gevallen. w aarin d e gepleegde handelioge( 

fb . d ct tot stra are fe lt en naderen of daarin overgaa n, 0 

ook b eha lve die uiterste gevallen komt he t vaak voot· 
da t bij de toepass ing van wettelijke of administratievt 

bepalingen ni e t met de noodig e ka lmte e n welwil lelld' 

heid w ordt o pgetreden. Zoo moe te n de b etrokkene~ 
's' soms noodeloos la ng w achten op d e uitrek ing of "I 

, h o~ see ring van unne passen. of op he t nazi e n hun 
goedere n bij d e douane kantor en. te rw ij\ opmerkinge~ 
of terechtwijzingen aa n hun adres dikwijls op stuitende~ 
toor. gemaakt worden, ja zelfs soms van s cheldwoorde~ 
of handtaste lijkhede n v er gezeld . • Jt 

Het behoeft geen b e toog. d a t een e n ander in U 

hoogste mate afk euring verdient. Inla nders e n vree[Jld~ 
Ooste rlingen make n evengoed als E deel \,II h ' uropean e n 0 
van et publiek. dat zonder onder sche id van Iandaat 

aanspraak . heeft op de ambtelijke hulp van ieder Lands~ 
dlenaa r bmnen den kring zijner werkzaamhede n e 

I (' 
waartegenover daden van ruwheid en willckeur al e 
min st op haar plaats zijn. 

H e' et spreekt van zeIt. dat zulke daden het meest 9 
pleegd worden door de ook in andere o pzichten !JliO' 
der beschaafde en minder ontwikkelde elementen oode! 
de L a ndsdienaren doch ook bl')' d k ' .. voo/· . an e ren omen Zl) ~ 

Soms vinden de gewraav.te hand I' h or~8a . ' e mgen are 0 0 
m minachting van het niet-Eu ropeesche gedeelte "a 
he t publiek, maar ook ander e motieven laten zich soJ1l ~ 
gelden , als de zucht om voor bijzonder flink of onkretl~' 
baar door te gaan of iets dergelijks 



Uit welke oorzaken het bedoelde optreden ook voor
komt. de Gouverneur Generaal acht het noodig. dat 
het zooveel mogelijk worde tegengegaan. dat aIle Lands
dienaren met ernst wo rden gewezen o p hun plicht om 
Inlanders e n Vree mde Oosterlingen op behoorlijke wijze 
te behandelen. dat zij bij voorkomend e geleg en heden 
aan dien plicht worden herinnerd en dat tegen daar
tnede strijdige handelingen zoo noodi g met kracht worde 
-opgetreden. 

Op last van Zijne Excellentie heb ik de eer U het 
vorenstaande mede te deelen. met verzoek om voor 

z oo vee l Uw gewest betreft. in den daarin aangegeven 
zin werkzaam te willen zijn. 

_ No. 3223. Buitenzorg. den 20sten Augustus 1904. 

A a n 

de Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur. 

Blijkens mijne circulaire van heden No. 3222. waar
v an een afdruk hiernevens wordt aangeboden. heeft 
-de Gouverneur G e neraa l het noodig geacht aan de 
Hoofden van G ewestelijk Bestuur - te verzoeken. het 
'hullne te Willen doen tot bestrijding van de bij som
rnige Landsdienarell bestaallde gewoonte Om Inlanders 

·en Ooste rsche Vreemdelingen op onbehoorlij ke wijze 
te bejegenen . 

Aangezien he t bedoelde euvel ook voorkomt onder 
·de nie t rechtstreeks aan de Hoofden van Gewestelijk 

Bestuur ondergeschikte Landsdienaren. heb ik de eer. 

,op las t van 'deu La udvoogd Uwe!.....Exc. te verzoeken 
• UHEdG. 

-ook Uwerzijds in den aa ngegeven zin werkzaam te 
-Willen zijn. 

BIJBLAD No. 6118 . HORMATGEBRUlKEN. EER-

BIEDSBETOON. 
Afschaffing of beperking van de 
specifiek - Inl andsche hormatge
bruiken. 

CIRCULAIRE A LGEMEENEN SECRETARIS. 

Aan 

de Hoofden van Gewestelijk Bestuur op Java en 
Madoera (uitg ezonderd die der Vorstenlanden). 

No. 4623. Buitenzorg. den 16den November 1904. 

Blee k het noodig om bij mijne in No. 6061 van het 
-Bijblad Opgenomen circulaire van 20 Augustus jI. 
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No. 3222 , Uwe aandacht te , vestigen op het afkeurens
waardigc van de minder heusche behandeliug. waaraan 
Inlanders en Vreemde Oosterlinqen d ikwijls van de 
zijde der Landsdienaren bloot staan ook de hormatge

bruiken. waaraan door velen streng de ha nd w ordt 
gehouden. ve rdienen naar de mee ning van den Gou
verneur Generaa l Uwe bij zondere bela ngstelling . 

D e beleefheidsvormen. welke de Inlandsche bewoners 
va n Java jegens hunne meerderen in acht nemen. onder
scheiden zich tach van de Westersche door ee n aantal 
eigenaardigheden die bij vermeerderende deelna me aan 
he t al gemeeoe verkeer zullen moe ten verdwijoen. gelijk 
zij nu reeds in de grootere verkeerscentra aanmerkelijk 
gewijzigd e n verminderd zijn. De getrouwe naleving 
der s trengere adat o p het gebied van eerbieds betoon 
geeft aanleid ing tot veel tij'dverlies. is voor hen. wier 
besef van eigenwaarde ontwaakt is. vernederend en 
belemmert he t to t stand komen der vertrou~elijkheid. 
die vooral ook in het ambtelijke verkeer zoo ge

wenscht is. 
Had men aileen te doen met In landsche mindereo 

van ongeveer dezelfde klasse en Europeesche meer
dere n. dan zouden wellicht die tot een vroEger t ijd
perk van pol itiek en sociaalleven behoorende hormat

vormen wei s poedig kunnen worden afgeschaft. 
Er moet hier echter worden geeekend met de klasse 

der Iolandscbe best uuesambteoaeen. die oog laog nie t 
allen tot het bewustzijn vao de overtolligheid diee 
vormeo gekomen zijn en die allicht eene van hooger 
haod b evoleo afschaffing van het overgeleverde eer
biedsbetooo als eene vermindering van het aan hunnen 
rang verbonden aanzien zouden beschouwen. 

Zoolang eene dergelijke opvattiog bestaat. zullen 
Inlaodsche minderen ook hunoe Europeesche meerderen 
van zelf met die veroudereode vormen naderen. daar 
van hen niet verlanlJd kan worden. dat zij zich nu 
eens naar Io landsche. dao weer naae Westersche adat 
zulJen gedrageo. oaarmate van den laodaaed huoner 
veeschillende Chefs. te mioder. waar zij die Europee
sche eo Iolandsche hooger geplaatsten vaak gezamen
Iijk ontmoeteo. 

Is het dus oaar het oordeel van Zijne Excellentie. 
niet gewenscht. dat de Europeesche bestuurder in deze 
hormatgebruiken op voor het I nlandsch bestuur hio
derlijke wijze ingrijpe. hij wachte zich aan den anderen 
kant voor al wat den iodruk zou kunnen maken. alsof 
hij zelf prijs stelde op de handhaviftg diee trad itie. 

Immers het is een waobegrip te denkeo, dat het 
gezag, bij vereeovoudigiog der Inlandsche beleefdheids
vormen. gevaar zou loopeo eo dat met de iostandhou
ding van gebruiken als het ongeschoeid bij meerderen 



8 

verschijnen. het nederhurken van voorbijgangers aan 
d en kan t van den weg. h et zitten op den grond. he t 
begeleiden der rede met sembahs enz. een staatsbelang 
gemoeid zou zijn . Wat daarvan in onbrui k geraakt. 
w orde a llermins t door den Europeeschen bestuurder 
opnieuw ingescherpt . . 

D e Gouver neur Generaal is van oordeel. dat zelfs 
een 5ta p verder behoor t te worden gegaan en bij elke 
gepaste gelegenheid de .Inlandsche ambtenaren. vooral 
de Regenten. op het veelszins nadeelige der hormat
gebru iken moe te n worden gewezen en aangespoord om 
tot vereenvoudiging daarvan ernstig mede te werken ; 
eene vermaning die te meer zal uitwerken . naarmate 
de Europeesche bestuurder het voorbeeld geeft van 
zijnerzijds geene specifteke eischen op het gebied der 
horma t te stell en en vooral met de lnlandsche amb
tenaren. die eene min of meer Europeesche opvoeding 
genoten hebben op eene daaraan ge-evenredigde wijze 
tl:. ve rkee ren. Sommige gebruiken van Inlandsche meer
deren jegens hun minderen . die wegens hunnen na dee
ligen invlord op de behandeling van zaken niet anders 
dan misbruiken ve rdienen te hee ten . moeten met kracht 
bestreden worden; zoo bijv. de onder de Inlandsche 
ambtenaren vr ij a lgemeene gewooDte Om minderen, die 
gehoor bij hen v ragen o f zeUs door hen ontboden zijn, 
noodeJoos te laten wach ten 

Oak hier in. meen t Zijne Excell enti e zijn voorbeelden 
de vruchtbaarste lessen. 

De Gouverneur Generaal wensch t derha lve , da t ieder 
Europeesch bestuursambtenaa r doo rdro nge n w o rde van 
het beginsel. dat de specifiek- Inla ndsche horm a tg ebrui
ken bestemd zijn om voor de meer eenvoudige, inter
nationale plaats te maken. dat dit proces het spoedigst 
moet afloopen daar. waar de bevolking zich he t gun
stigst ontwikkelt. en dat dus d ie adat weI a anspraak 
he eft op tolerantie. maar niet op bescherming of b e
vordering door het Europeesch bestuur. 

Op last van Zijne Excellentie heb ik de eer U H EdG. 
het vorenststaande mede te deelen, met verzoek o m. 
voor zooveel Uw gewest betreft. in den daar. in aan
gegeven zin werkzaam te willen zijn. 

Bijblad No. 6496. HORMATGEBRU 1KEN. EER. 
B1EDSBETOON. NEDERLAND. 
SCHE TAAL. 

Aanmoediging van het gebruik der 
~ederlandsche taal door In landsche 
ambtenaren . Herinnering aan de ge
geven voorschriften betreffende de 
afschaffing of beperking van de spe
cifiek Inlandsche hormatgebruiken. 

CIRCULAIRE GOUVERNEMENTS 
SECRET ARIS. 

A a n 
de Hoofden van Gewestelijk Bestuur 

No. 2198. 
Buitenzorg. 10 September 1890. 

De aandacht van den Gouverneur Generaal is ge 
vestigd geworden op eene omstandigheid. die groot< 

b a' afbreuk doet aan het nut dat de Inlandsche am teO 
ren kunnen trekken van het door hen g enoten onder· 

wijs in de Nederlandsche taal. 
De Europeesche ambtenaren bij het Binnenlandscb 

Bestuur schijnen namelijk v eelal de kennis dier taal bll 

Inlanders niet te waardeeren . 'maar zelfs schadelijk tt 
achten, althans' zij doen niets om bij de hoofden aei 
felling in het Nederlandsch aan te moedigen; zeil 

h OI komen er onder hen voor die. op grond van UO 
. ~ 

beg[lppen om trent Inlandsche etique tte . weigeren IJI 

Inlanders in die taal zich te onderhouden. 
Op die wijze wordt de kennis. die de Regeering lJIe 

veel moeite en kosten aan de Inlandsche hoofden e ~ 
ambtenaren tracht bij te brengen. door Hare Europee' 
sche dienaren onvruchtbaar gemaakt. 

De Gouverneur Generaal k"n dit niet go edkeu((.~ 
. t 

en moet er IOtegendeel op aandringen . dat de lolao ~ 
sche hoofden en a mbtenaren worde n aangemoedig 
zich in de Nederlandsche taal te blijven oefenen. 

Zijne Excellentie h eeft mij mitsdien opgedrage( 
UHEdG. te verzoeken in dien zin het noodige te ver 

richten en doen verrichten . van w e lke opdracht ik 0 
eer heb mij mits deze te kWijren. 

Bijblad No. 7029. EERBIEDSBETOON. N B D6J{ 

LANDSCHE TAA L. . 
H ' . we~ ennne-rlOg aan de gegeven I 

k to 
en en beve l e n met be tr ekking '1 

de aanmoediging van het geb tll l
, 

der N ederlandsche taal doo t III 
la ndsch e a mbtenaren . 

CI R CULAIRE GOUVERNEM ENTS 
SECRET ARIS . 

A a n I 

de H oofd en van G ewestelij k Bes tuur op Jav~ 
en Madoera, b eha l ve d ie der V o rstenlande 

N o . 101 6. 

Buitenzorg. den 20sten Apri l 1909· 
o G ,~ e ou verneUr Ge neraa l heeft tot Zijn leedwe 4 

van verschill ende zijden vernomen dat ook nU flO 

meermalen E h • et 
U[opeesc e ambtenaren de dool." de Reg 



ring. bij de in Bijblad Nos. 61]8 en 6496 opgenomen 
aanschrijvingen gegeven wenken en bevelen met be~ 
trekking tot de behandelinl:j van Inlandsche ambtenaren 
en beambten in den wind slaan en. in het bijzonder. 
zonder nog al tijd bepaald te weigeren zich met N eder
landsch sprekende Inlandsche ambtenaren in die taal 
Ie onderhouden. toch . niettegenstaande het te dien aan
zien herhaaldelijk door de Regeering kenbaar gemaakt 
stellig verlangen. door hunne houding tegenover jon
gere prijaji's dUidelijk doen blijken. dat zij liever dan 
in het N ederlandsch. in die landstaal door hen wen~ 
schen te worden toegesproken. 

Voor d en R esident van A .. zoo vernam Z. E o . m. 
van een ooggetuige . dat in M ei 1907 de toenmalige 
Assistent Resident ' van B ..... in het Soendaneesch. 
begeleid door s ~mba hs. werd toegesprQke n door den~ 
zelfden Djaksa. die w einige uren later mel een Euro
peesch Hoofdambtenaar een onderhoud had . dat van 
weerszijden in het N ederlandsch werd gevoerd. 

Voor den Resident van C .• zoo vernam Z. E. o . m. , 
dat een in het laatst van 1907 of begin 1908 {na aan 
de Landbouwschool te Buitenzorg verkregE'n einddi~ 
ploma I als mantri-koffie in de residentie C. geplaatste 
Javaan. den toenmaligen Secretaris van dat gewest . • 

. . ... niet in het Nederlandsch mocht toespre ken,
hoewel UHEdG . zich wei in die taal met dien mantei 
onderhield. 

Voor den Resident van D .. zoo vernam Zijne Ex
cellentie 0 m . dat Raden . . . . . . . zoon van den 
Regent van E .• een ontwikke lde lavaan. die het .eind
diploma der Buite nzc;>rgsche L3ndbouwschool verwierf, 
den C o ntroleur van F . .. .. .• niet in het N eder
landsch mag toespreken. doch dezen in het ' Javaansch 
lIloet ,pntwoorde n. hoe wei de Assistent Resident va n 
F. . . . .. . zich wei in het N ederlandsch met hem 
Onderhoudt. 

De Landvoogd kan en mag niet toelaten, dat op 
dergelijke wijze Zijn stellig~ bevelen als ongeschreven 

worden beschouwd. 
Niet aileen. dat den Nederlandsch sprekenden In

landschen ambtenaren volle vrijheid moe t worden ge~ 
late n om die taa l a ls voertaal t e ge bruiken bij hunne 
aanra kingen met Europeesche ambtena ren, zij moeten 
daarin zeUs word e n aa ngemoedigd . Er wile n toch In
landsche ambtenaren zijn . die uit traditie en door er~ 
"aring gelee rd. zel ve meenen der horma! te kort te doen. 
wanneer zij zich tegenover een Eu ropeaan va n eenigen 
rang "an de Hollandsche taal bedienen ; er zullen er 

ook zijn. die beschroomd zijn Hollandsch te spreken, 
olIldat zij _ terecht of ten onrechte _ meenen zich in 

die taal . niet vloeiend genoeg Ie kun nen ui td rukken 
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Een ernstig gemeend. met tact en vooral met eene 
zekere male van welwillendheid geuit woord van aan
moediging zal in den regel voldoende zijn om in der
gelijke gevallen den schroom van de Inlandsche amb~ 
tenaren te overwinnen. 

Voorts zal de mogelijkheid in het oog zijn te houdeD. 
dat van de zijde van oudere. niet Nederlandsch spre
kende Inlandsche ambtenaren uit verlegenheid voor 
hun eigen gemis aan opleiding dan w ei am andere 
redenen op hunne wei Nederlandsch sprekende onder
geschikten drang wordt uitgeodend om zich tegenover 
de Europeesche ambtenaren van de landstaal Ie bedie
nen. Mocht van eene dergelijke tegenwerking van die 
zijde blijken. dan zal daaraan onmiddelliJ k een einde 
moe ten .worden gemaakt. 

Op last van Zijne Excellentie heb ik de eer UHEdG. 
het vorenstaande mede te deelen' en Uwe medewer
king in te roe pen. opdat de wenschen der Regeering 
ten deze den Europeeschen en v . z. n . ook den Inland~ 
schen ambtenaren nader worden kenbaa r gemaakt en 
op de nauwgezette naleving daarvan voortdurend toe
zicht worde gehouden. met verzoek voorts om oD mid
dellijk te rapporteeren . wanneer. op welke w ijze ook. 
's Regeerings bevelen ter zake niet worden opgevolgd 
of tegengewerkt. zullende alsdaD zee r e rns tige maatre
gelen tegen den betrokkene worden genom en. 

Bijblad No . 7939. EERBlEDSBETOON . Herinne
ring aan de gegeven w en ken en 
voorschriften in de Bijbladen 6061. 
6 188. 6496 en 7029. H ouding van 
Europeesche en Inla ndsche Be~ 

stuursambtenaren en beambten te~ 

genover ondergeschikten . amhte
na ren van andere dienstta kken e n 
het Inl a ndsch niet-a mbtelij k publiek. 
Aa nw ijzingen om lrent het optreden 
va n he t Bestuur in verband met de 
a lgemeene economische e n poli tieke 
ople ving . 

Opdrscht aan de gew estelijke 
bestuurshoofden o m op de naleving 
der gegeven voorsch riften scherp 
toe te zien en over een jaar te 
rapp o rteeren he tgeen terzake is ge~ 

schied. 

CIR C U LAIRE ALGEMEENEN SE CRET ARIS. 

A a n 

de Hoofden van Gewe5telijk Bestuur op 

Java en Madoera . 
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N o . 20 14 . 

Buitenzorg. de n 22sten Augustus 191 3. 

Reeds meerdere ma len zij n de H oofden v a n G e
westelijk Bestuur uitgenoodigd om hunne b ijzondere 
aandaeht te sehenken aan de w iju waarop het In 
landseh pub liek (de V reemde O osterlinge n inbegrepen) 
van de zijde der E u[opeesehe en lnlandsehe ambtena
ren en beambten w ordt behandeld. zoomede aan de 
omgangsvo rmen tussehen de Eu ro peesehe en Inland~e~e 
Landsdienaren en tussehen de ve rsehill ende eategoneen 

van laats tbedoelde n onderl ing. 
Zoo werd bij dezerzijdsehe ci rcula ire va n 10 Sep

tember 1890 No. 2198 _ a fgedrukt o nder N o 6496 
van het Bijblad _ den Europeesehe n amb tenaren bij 
het Binnenlandseh Bestuu r aanbevolen om de beoe fe 
ning der Nederlandsche taal bij de lnlandsehe Hoofden 
en amb tena ren zooveel mogelij k a an te moed igen ; -
bij de eireulaires van 20 Augustus 1904 Nos. 3222 e n 
3223 (Bijblad No. 606 1) werd respectie velij k de n R e
sidenten en den Departementschefs ve rzocht . om ieder 
binnen den Kring zijner bevoegdheid er v oo r te w a ke n. 
dat aile landsdienaren. d ie b j d e vervuJling hunner 
a mbtelijke plichten met Inlanders en V reemd e Ooster
lingen in aanraking komen. o p b ehoorlijke w ijze. met 
vermijding van aanmatiging en noodelooze ruwh eid 

tegeno ver hen opt reden ; - bij circulaire van 16 N o
vember d. a. v. No. 4624 - de zgn . .. hormatcircula ire" 
o pgenomen onder No. 6 11 8 van het Bijblad - werd 
den Euro peeschen Bestuursambtenaren voorgeho uden. 
dat de specifiek- 1nlandsche h ormat-gebruiken bes te md 
zijn om geleidelijk plaats te maken voor de meer een
voudige. internationale b eleefdheidsvormen. en dat d us 
de oude adat ten deze voorloopig tot op zekere 
hoogte ge duld moet worden doeh geenszins door he t 
Europeesch Bestuur opzettelijk in stand gehouden of 

tegen wijz iging b eschermd ma g worden; - bij de cir
culai re van 3 April 1906 No. 974 (Bij b lad No. 6469) 

is nog eens met klem op de stipte na leving van de 

hiervoren in de eerste en in de laats te p laa ts genoemde 
aanschrijvingen aangedrongen ; - terwij\ te n slotte bij 
de circu\aire van 20 A p ril 1909 N o. 10 16 (Bijblad 
No. 7026) de wensche n d er Regee ring met bctrekking 
tot het gebruik van de Nederlandsche taa l bij aanra
king en tusschen Europeesche ambtenaren en Inla lJdsche 
ambtenaren. die die taal machtig zijn. nader met nadruk 
in herinnering zijn gebracht. 

Ongetwijfeld is van deze circulaire invloed ten goede 
uitgegaan. is in de bestaande toestanden en verhou

ding en reeds eenige verbetering gekomen in de door 
de Regeering aangegeven richting. 

d t d e be' 
H et valt echter niet te on tkenne n. at me I 

kende inzichte n de r R eg eering te n d e ze door een dee 
t d I v an het van he t Europeesche en voor ee n groo ee 

d ' · ld d r ekeniog Inla ndsche b estuur nag stee s m e t va o e n e 
w ordt gehouden. Telkens w orden nog k laehten vern~' 
men dat Europeesehe bestuurde rs bescha a fd e In lan .

d
' 

. II dhel 
sche ambtena ren niet behandele n me t we even 

I k htens en de tegemoetkoming. waarop deze aatste n rae 
hun positie en ontw ikkeling aanspraak hebb e n ; d;t 

lnlandsche b estuursambtenaren zich een minachten d~ 
e n k renke nde houding veroorloven tege nover Inlan 

k k d · t als 
sche ambtenaren van andere ta e n v a n le nS. 
Inla ndsche artsen. onde rwijze rs . i r rigatie-ambtena r eo~ 
enz . e nz .• hoewel deze toch di kwijls voor ge ne n 
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ontwikkeling niet b ehoeven onde r t e doen . _ d a t te 
slotte de b ehande ling w el ke het ge h eele. nie t tot de

O 

de t ' 
a mbtenaarssta nd b ehoorend Inl a ndsch publiek on 

Ill' 
vindt van de zijde der ambtenaren (tot de la agste 

I te 
landsche bea mbten toe) nog al te vaak zee r vee 

wenschen over laa t . Af en toe bereik t d e R egee
ring 

. dieO 
oak de mededee ling van bepaalde fe lten. welke 

be' 
algemeenen ongunstigen indruk komen staven en , 
vestigen en wijzen op nie t te dulden uitingen van ve' [ 
ouderde opva ttingen. w elke in lijnrechten strijd zijn (Ile 

-de uitgesproken bedoelingen der R egeering. 
. e' 

. De ergernis e n ontevredenheid . d o or dlt all es oPg 
bel 

w ekt. zull e n zieh dieper doen gevo e le n n aarma te de 
gevoe l va n eigenwaarde zieh meer en m ee r onder de 
Inlandsche b evolking ontwikke lt en het lig t va Of 

de~ 
hand. dat de in de laatste maa nden op Ja va a an '0 

dag gekomen bew eging onder de bevolking med e I 

d eze richting werkt. de 
Met aile w aardeering voor de prijzenswaardig bree 

opva tting e n . w aarvan verschillende b estuurders te l' deze 

hebben blijk gegeve n komt het d a n oak d e o Gou vef~ 
neu r G eneraal nie t ove rbodig voor . nag eens met nadr~~ 
d e bij zondere a anda eht van d e Hoofden van Qewes te\l~( 
b estuur te vrage n v oor d e in nerlij ke b e teekenis d eZ £1 

b eweging ten aanzie n v a n de aang elegenheid . b edoel 

in d p. bove nvermelde circula ires , 
Was het to t dusverre b iJ' na u itslu itend d e I nla n dscilt 

t ' 
ambtenaarss tand . waaronde r zich een d ran g naar o n 0 
wikkeling in d e r ichting de r Westersche b escha"iO ." openba arde. tegenw oordig zijn het geenszins m eer ul 

. e' 
slultend de ambtenaren o nder w ie gaandeweg eeo 1. ., 

ker e emancipat ie valt waar te nemen Toeneme.nd I 
t' 

het aanta l gewone Inlanders. dat. d a nk zij de v o or tI 
d urende verbeter in g van het onderwijs zich e r ."fJ (I 

bewust wordt. dat zij iets meer kunnen zijn en w arde 
da n zij tot dusverre vermoed hadden. e n dieoteoge' 

. 0' , 
volge aans p ra a k b eginnen te maken o p een E. enigs1.1 



andere waardeering en behandeling dan hun tot dusver 
ten deel vie!. En d it niet aileen van de zijde der Eu~ 
ropeanen maar zeer bepaaldelijk ook van de zijde hun~ 
ner eigen landgenooten. die als hoofden over hen ge~ 
steld zij n . 

Ook in economischen en politieken zin is een zekere 
Ontwaking niet te miskennen. Grieven tegen de onder 
Europeesche leiding gedreven landbouwindustrie. tegen 
grootere of kleinere vacaties. tegen onwettig of on
oordeelkundig optreden van bestuur en politie. en 
tegen allerlei lasten en plichten. grieven die ook vroe
ger weI bes tcnden doch latent bleven. kom en thans 
meer en meer tot uiting . worden thans dieper g e
voeld. naarmate de bevolking over d ergelijke zaken 
leert nadenken en naar~ate de scherpe kanten. hetzij 
door de pers. hetzij door onderlinge gedachten wi sse
ling . meer naar voren gebracht worden . 

Deze ontwaking van het zelfbewustzijn bij den In
lander behoeft geen grond te leveren voor wantrouwen 

. en bezorgdheid; integendeel zij moet worden b eschouwd 
als het eerste resultaat van de sedert gedane pogingen 
tot opheffing van den Inlander. als de onmisbare eerste 
stap in de richting der ontwikkeling 

Maar daartegenover zal - wil tusschen Overheid en 
onderdanen niet een noodlottige verwijdering ontstaan 
- het Bestuur in al zijn vertakkingen ter dege de 
oogen moe ten openen voor aile symptomen van die 
ontwaking. Eenerzijds, om de buitensporigheden . waar
mede zulk een jonge beweging Iicht gepaard gaat , 
aanstonds tegen te gaan anderzijds - en hierop moge 
thans vooral worden gewezen - om elke rechtma tige 
aanl l?,iding tot ontev redenheid en ontstemming ten spoe
digste weg te n emen . Aan aile bestaande grieven , aan 

ail e geuite klachten. welke niet aanstonds ongegro nd 
blijken. za l na uwlettend aandacht moete n worden g e
schonken. en het g eheele optreden van h e t gezag 
tegenover den Inlande r zal beheerscht moeten worden 
door d e overtuiging. dat hij g elijke aanspraken op een 
human e. strikt rechtvaardige behandeling hee ft als de 
Europeaa n. lnzonderhe id zullen ook d e lnlandsch be~ 
Stuurd e rs tot h e t inzicht moe ten kom en . dat hun tradi~ 
tioneele beschouWingswij ze van al wat staat buite n de 
kring der prijaji's nie t langer onge wijzigd za l kunnen 
blijven . dat c' Zij er zijn te r wille va n he t volk en n iet 

Omgekeerd . 

T e r voorkoming van misverstand moge - zij het ten 
oVer vloede _ hie rbij uitd r ukkelijk w orden aangetee

k~nd. dat de hiervoren a angegeven ged ragslijn geens~ 
Zins beho e ft te leiden _ ze lfs n iet mag leiden - to t 
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slapte in he t Bestuur. tot vermindering van den eerbied 
voor de bestuurders. tot verwaarloozing van aile 
vormen. Integendeel! evenals _ gelijk reeds g ezegd -
alle buitensporigheden moeten worden tegengegaan en 
zoo noodig met kracht worden onderci ruk t. evenzeer 
zal een werk e lijke onbeleefdheid van den minde re t egen~ 

over den meerdere voortaan evengoed als voorheen 
terechtwijzing verdienen. zoo slechts in acht worde 
genomen, dat de vormen der bele.efdheid zich w ijzigen 
in den loop der tijden. terwijl de strekking der terecht
wijzing zoo vaak mogelijk een opvoedende. geen k ren~ 
kende zij. HElt is dus geenszins de bedoeling. dat 
onvormelijkheid worde gekweekt, doch s lechts dat de 
overgang der verouderde vormen in nieuwe zich aan 
de tegenwoordige toestanden aanpassende. n iet open
lijk of bedekt worde tegengewerkt. 

Op last van den Gouverneur Generaal heb ik de 
eer UHEdG. te verzoeken , de in hoofde aangehaalde 
Regeeringsaanschrijvingen in verband met de in deze 
circulaire daaraan vastgeknoopte beschouw ingen nog 
eens met nadruk onder de aandacht te willen brengen 
van _ en v. Z. n. te willen bespreken met - de daar~ 
voor in aanmerking komende Europeesche en In
landsche ambtenaren in Uw ressort . en hen o p het 
hart te willen drukken in elk opzicht in d en gees t die r 
aanschrijvingen en beschouwingen w erkzaa m te zijn. 
Daarbij zal hun ui tdrukkelijk zijn mede te d eelen. da t 
de Regeering niet zal terugdeinzen o m door ernstige 
maat regelen tegen hen. die blijk g even zich niet naar 
Haa r stellige inst ructies te w illen v oegen. g ehoorzaam~ 

heid af te d wingen w aa r d ie n iet vrijwillig wordt 

betoond . 

Van UHEdG. ve rwach t Zijne Excell e:nt ie dan ook. 
dat door U ten deze n ie ts door de v ingers zal worden 
gezien, dat door U van elke U ter oore komende han~ 
deling van U ondergeschikte a mbte nar .. n . we lke strijdig 
w ordt geacht met doel en strek king van deze circu laire. 
nota za l w orden genom en. de dader zal w o rd en berispt 
(onder aanteekening in zijn con dui testaa tl en bij her
haling ges t raft en da t van el ke eenigszins ernstige over
treding d er Regeering kennis zal w ord en gegeven. 

Over een jaar ziet de Landvoogd van U een uit~ 
v o erig rappor t tegemoet nopens hetgl'en in verband 
met d eze aanschrijving in Uw gewest is geschied . 
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De bestuursopleiding. 
D e r eorg anisa tie der O. S. v . I. A . is een v oldongen 

feit g ew o rden . D e inrichting is tot ee n middelbare 
sch ool verheven . D o o r de Regeering is dus d e b ehoefte 
aan goed o ntwrkkelde l nl a ndsche Bestuursambtenaren 
e rkend. Het is nie ts anders dan toe te jUichen . D e op
v o ering van he t on tw ikkelingspeil der Inlandsche Be
stuursambtenaren is. een getuigenis v a n w ijs b eleid. 
voor welke hand eling w e der Regeering nie t ge noeg 

dankbaar kun nen zijn . Immers de uit voering der be

stuurstaak e ischt iii deze omstandighed en op zi jn minst 
een goed inzicht in de w ette lijke be palingen . Wie van 
meening is . dat he t bestuur best toever trouw d kan 
wo rden aan den eers ten . d en b es ten p ersoon- zonde r 
acht te slaan op d iens geno ten schoolopleiding . zal 
slechts bij w einigen steun vinden . V an d en a mb tenaar 
van heden wordt meer geeischt dan he t blindelings 
gehoorzamen a a n de van hoogerhand geg even op
drachten. 

Doch met de omzetting van d e O . S. v . I. A. in M os
viba is men nog niet h eelemaal tev red en . Nog h o o gere 
eischen w il men stellen. vo ora l me t h e t oog op de 
s teeds voortschrijdende ontwikkeling d er Inla ndsche 
maatschappij . In den V olksraad zoo wel a ls in d e P ers 

zijn stemmen opgegaan om v~~r de hoogere rangen 

een lIniversitaire opleiding verp lichtend te stel len . Gezien 
hunne belangrij ke taak moeten d e B . B. ambte naren 

even hoog o ntwikkeld zij n a ls de juris ten. dokters en z. 
Met d eze zienswijze kunnen w e ons weI vereenig en' 

Waarom? WeI. omdat de tijdgeest d at eisch t . Het 
volk van heden waardeer t veel me~r de inte ll ectu eelen . 
dan den adel. Als er een nieuwe Bestuursa mbtena ar ko mt. 
dan is de eerste vraa g. die men aan zijn buren ste lt : 
" Welke schoolopleiding hee ft hij ge noten ?" 

Het oordeel o ver den kleinen man kan ve rschi ll end 
zijn. indien h e t zijn psyche betreft •• H et is n ie t gema k

kelijk. want hij is ondoorgrond elij k. Maar een feit is 

het. dat hoe hooger de geno ten schoolople id ing is . hoe 

meer ontzag men bij de bevolking heeft. Is he t w e l
licht hieraa n toe te schrijven . dat een volksleider soms 
invloed h eef! op het volk? 

Wil het Inl a ndsch bestuur zijn positie b ehoude n, d a n 
moet de genoten sch oolopleid ing niet vergeten w orde n . 
De B. B. ambtenaar moet. wat de schoolop le iding be
treft. niet achter staan bij de volksle id ers. 

In verband met het probleem der verminderd e a nimo 

bij de jongere generatie am dienst te nemen bij het 
B. B., rijst bij ons de vraag : 

.. ZuBen er personen zijn met univers ita ire o p leiding . 
die bij het B . B. willen werken ?" 

.. Z eker! " zullen w ij h iero p direct antw oorden , e n de 

beste oplossing va n dit vraags tuk lijkt ons het onder· 

volgende: . 
1. het loelaten van ;uristen tot d en B es tuursdiensl, 

. he"IJ. het loelateo van Oud-Osvianen met practIse 
B. B. erva ring tot d e ;uridlsehe hoogeschoo1. 

III. het a fschaffen d e r Bestuursschoo l. .' . eft 
sub I. Z a l d e toeloop voldo ende zijn? Een JUrist he k 

het veel vrij e r e n beter d a n ee n B. B. am b ten aar, 00 

in financiee l opzicht. V e rde r zijn de B. B. toestande~ 
en verhoud inge n ons weI b e kend. 

. der' N een! T e w anhope n hoeft m e n niet . Als m e n tn 

daad van goeden w ille is. zal het resultaat w e I b e vre ' 
digend zijn. Geef d e n universita ir opgeleide d e pl aats. 
die h e m k ra chtens zijn opl eiding toekomt Besehouw 

hem ni e t a ls een k indj e van gister e n. e n hij z31 te Vre 

d e n zijn . 

Velen zijn opg eroe pen. maar weinigen zijn v e rkoreO ' 
Zoo za l he t oo k hi e r zijn . N ie t a ll en k unnen h e t reo 
gentsa mbt bere iken, w ant het is e en keuze _betrekkio9 ' 

De eeni ge uitweg is Om b e tere ve rho u d ingen te sehe P' 
pe n tussche n d e sa la ri ssen va n W edono ' s. P a tihs eO 

Rege nten . Vooral h e t v e rschil in bezo ldig ing tu sscbeP 

e en R eg e nt e n een Pa tih Iijkt ons in deze omsta ndig ' 
heden te 9 root 

Blijft e chte r d e hUidig e sala risre g e lin g 

dan is h e t a a n tWijfe l onderhevig. of 
animo b estaat. 

'd. g ehandha a r 
de er v oldoeO 

O ok binne n h e t raam de r B . B. L. 1925 / 19 28 kilO 
. o· nag v e el geda a n wo rden te r v e rbe te r in g v an d e P 

sitie v an h e t lnla ndsch tlestuursco rps. b .v . d e verholl: 
ding v a n Assis te n t-Wedono' s I e e n 2e k la s . K r acht e;t 
d e B B. L. m oet d e verh o uding zijn 1 : I . M aar is I 

in d e p ractij k wei o vera l h e t g eva l ? " t 

Sub II. W a nneer a ca d e mici in d e n Bestuursdieos 
w ord e n opge nome n, mo eten w ij ni e t uit het oog "er' 
. r 

Iteze n . dat de p ro mo ti ekansen der O ud-O sv ia n en 0 

d ie w ijze m inder ro osk leu r ig w o rde n. Vroeger in de~ 
g o eden. oude n t ijd bezochte n 2. e d e O . S . v 1. A .. o tJ! 

da t deze de een ig e *) inr icht ing ' in lndie ~as . die he~ 
d e d e u r zou o p e ne n tot h e t regentsamb t . Z e zoudetS 
zeke r n ie t weini g teleu rgest e ld zij n. indie n z .., p la ll 

kre' moesten maken voor a nderen. Immers eenm aal vee 
gen rechten moeten geeerbied igd worden. H ieraa n 1118 {! 
niet worden g eto rnd . 

V I " d ' . h jel . oo ra ZIJ . Ie ZIC v erdie nste lij k hebbe n gell1aa 
d ie g eto ond he bben een goed Bestuursa mb te naar t

e 
. 'e! 

zijn. moe ten niet verge te c. word e n . E n w ord t ons I'l l (J 

s teeds v66rgeh o uden. dat d e beste leerschool vooC de 
Bestuursa m b tenaar de p ra ct ijk is ( 

"') W as he t maar waar ! R ed. 



In het belang van de Oud-Osvianen en de toekom
stige abiturienten d er Mosviba moet een g ulden mid
denweg g e vonden worden. zulks om te voorkome n. 
·d a t de toe loop tot de Mosviba eenige stagn a t ie on-' 
dervindt. 

D e gulden midde nweg kan hier in ge vonde n worde n 
door bestuursambtenMen. afkomstig v a n d e O. S. v.! A . 
ook toe te laten tot d e jUridische hoogescho ol. desnoods 
m e t een aanvullingsexa men in m od erne tale n. O p die 
'ma nier h ebben zij dan nog hoop om d e hoogs te s nort 
van d e ambt e- lijke ladder te kunnen bereike n. De ze b e
h oefte doe t zich des te meer me t k lem g el de n. wa n
n ee r men in aanmerking n eemt. da r onder d e Oud
O svianen ve le regentszon e n worden; aa nge troffen . die 
k ra chte ns hun a fko msr in aanmerkin g kom e n VOOr 
regent 

W a ar toch d e Indische rechtskundigen (a bituri enten 
d er R echtsschool ) ge legenhe id heb ben hunne s tud ie n 
.aa n d e juridische hoog eschool te vol gen. zou het naa r 
on ze besc he iden meening geen ce hoo ge eisch zijn . 
wa nneer d e Oud-Osvia nen ten behoeve van den Be
stuursdienst hie rvan moge n profiteeren. Oi t .zal no g 
s t e rker w orde n g evoeld d oor d e afgele ve rden d er Mos
v iba met hun zesja rige schoolopl eidi n g . person en dus, 

die krachte ns hun s pecia le op vo edin g h e t meest aan 
·g ewezen zijn voor d e n B. B. di ens t. Worden zij nie e 
t ot de hooges<:hool toeg ela ten . e n moete n zij hu n plaa t
Sen inruim en voo r d e a cade misch opge le iden . dan zal 
di t beschouw d w orde n a ls he t nie t n aar w aarae scha t
te n va n die specia le B . B .-o ple id in g. En een n og ern
s tiger gev ol g hierva n is n .!. dat de w eg naar d en Be

. s tuurd iens t ni e t zal gaa n la ng s d e O. S . v. I. A .. doch 

.Iangs de A. M. S. of H . B. S . Bij dit laatste heeft men 

·da n n'og dit voordee l. dat men naar verschill ende rich
t ingen ka n g aa n . Men ka n niet a il een bestu u rsambte

-naar w o rd en. maar o a k ju r is t. d okler of ingeni eur. 

Ten ei nde d e toelati ng zoo goed mo gelijk te doen 
·geseh ied en. moet ze gelde n voor iederen O ud-Osviaan 
in aetieve n bestuu rsdienst Bij enke l aanwijzen van 
'hoogerhan d kan he t welli cht voo rkomen. da t aileen de 
Duds ten in d ie nst jaren _ ongeach t hunne capaciteit

h ie rvoor in aanme rking komen . zooals dat mees tal het 
geva l is bij de toela tin g to t de Bestuu rsschool Velen 
zuIJ <n ged u peerd word en . en he t experimen t z<l l dan 

zeker niet vo'lkomen s lagen. 
V . h .. 'ndien OOrts zou het ten zeers te toe te juic en ZIJn. I 

bet de Regeer ing mog e be hagen om de studiekoscen op 
zleh te h d" den Bestuursdlenst uttnemen van en. Ie tn 

blinkeD. doch d ie financ ieel n iet sterk genoeg zijn. . 

. sub Ill. Dit is een uitvloeise! van wa t hierboven IS 
'Ulteen gezet. De Bestuursschool mag tot dusverre aan 
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d e verw achtingen b eantwoorden. doch langzamerhand 
zal d e maatschappij a ndere. hooge re e ischen stell en. 
Met d e Bestuursschool a ileen is men n ie t tevreden. 
men wenscht een universita ire o pleid ing. 

O p d e BestuursschooI. waa r men uitsl uitend B. B. 
a mbtena ren heeft. is de gezichtskri ng niet zo o ruim. 
De omgan g met de inteJlectueel en buiten he t betuurs
corps laa t v eel te wenschen o ver. 

E en b e tere to es tand za l worden gescha pen, indien 
d e bes tuursam b tena ren en juris ten te zamen a ls studen
ten colleg es loopen . Broed erlijk gaa n ze me t e lkaar om . 
De soms voor dezen cijd conservatie ve ideeen der 
B. B. a mbtenaren kunnen da n ge toe tst w o rd en aan d e 
niet ze lden voorui tstre vende d enk beelden der juristen . 
Een goed e w issel werking van gedachten zal da n plaats 
hebb en. h echte vriendschapsban den w ilen da n o ntstaan. 
hetg een ons La nd en V o lk ten goede za l komen. 

DE INLANDSCHE 
BESTUURSDIENST. 

l. 

Sosro . 

Op een te Se mara ng gehouden aigemeene vergad ering 
van de V ereenig ing van am b te naren bij den Inland 
schen bestuursdi ens t werd . v o lgen s hee orgaan van die 
vereeniging . O nze Bode. door den h eer Dirman een 
rede uitgesproken over de vermiHderde animo voor 
den In la ndseh en bestuursdienst. een onderwerp. dat
wei de algemeene aandacht. ook in den Volksraad • 
heeft getrokken. Op het congres van den Prijajibond 
te Solo za l d it punt eveneenE ter spr<'lke komen . 
• A ls reden en voor deze geringe animo noemt de 
spreker het leggen van te groote verantwoordelijkheid 
en te vee! werkzaa mheden op de schouders van de 
bestuursambcenaren. het in stand houden van verou
derde hormat-gebruiken. het tegengaan van de Eueo-, 
peesche kleederdracht. de slechte salarissen. gebrek aan 
waardeering voor hun harden arbeid. en de positie 
van den in landschen bestullrsambtenaar. d ie in de oogen 
van het publiek iemand is van lage ontwikkeling, zan
der interesse voor sociale vraagstukken. 

Tene inde de animo voor d e n bestuursdienst te ver
grooten. werden door hem ter vergadering eenige 
maatregelen aanbevolen. welke bovenbedoelde bezwa

ren bedoelen weg te nemen . 
De heer Dirman heeft in zijn redevoering-Iaten we 

hopen in het vuur van zijn rede-dingen gezegd. welke 
bepaaldelijk onjuist zijn. Wij zullen trachten op enkele 



van d ie onwaarschijnlijkheden het ware licht te 

doen vallen! 
In zij n B. B .- trots beweer t de h ee r Dirman ond~r 

meer,. d at . da nk zij het wijs b e le id v a n d e n b estuurs
ambtenaar . d e desama n meestal e en regeeringsmaa t
regel m et vre ug d e b egroe t. N u is het een onaa n
v echtba re w aarheid . een axio ma bijna . dat ee n reg ee
r ing smaatregel le tte rlijk nooit met vreugde b egroet 
w ordt. Men leg t er zich bij neer, orodat men zich nid 
verz~t t en kan ; zelfs de honderden maatregelen , door 

de o verheid getro ffen ter b escherroing van d en kleinen 

man, aanvaarclt h ij mokkend en wantrouwend. maar 

nimmer met vreugde. 
A ls led en de r uitvoerende ma cht h~bben d eze amb

tenaren. zoo merkte de spreker op. genoeg gele
genheid om de nooden en behoeften van het yolk te 
bestudeeren en daaraan v oldoende a a ndacht te sche n
ken . Inderdaad. de gelegenheid wordt hun , als geen 
andere groep va n a mbtena ren , geboden ; het is a Ileen 
zeer jammer . da t zij d eze in d en schoot g eworpe n 
gelegenh~id zoo ui terst zelden a a npakke n om de nooden 
te leeren kennen. W an t de nv ode n d er bevolking zijn v e 
len, ook o p Java , maar de Inlandsche b estuursambte 
naar schenkt er ov er ' t a lgemeen weinig aandacht 
aa n . Er zijn tal rijke redenen om h en va n dien arbeid 

af te houden en zeer inte ressa nte redenen. W ij k o men 

er later op terug. 
Volkomen juist is d e mededeel ing van d en heer 

D irman , da t velen in bet co r ps hunkeren naa r h e t 
oogenblik , waa rop zij den B. B .-dienst kunnen v erla
ten. En even juist is ook zijn klacht, d a t aan d e b e
s tuursambtenaren van ho oge rba nd ,-Iees de n boepati
wordt opgedragen om zorg te d rag en . d at e r doo r d e 
bevolking zoo weinig mogelij k k lachten w o rden voor
gebrach t. De tijd za l leeren. wat de resul ta te n zull e t't 

zijn va n deze "domper politiek ' . 
De h eer Di rma n wijs t dan verv olgens op artikel 74 

der Indische Comp ta bilite itswet , volgens w e lk voor ' 

schr ift a an ee n ond er-dis trictshoofd kan wor den o p

Qed ragen om d e d o or e en lo erah verduisterd e belas
tingpenn ingan te v e rgoeden . Inderdaad ee n isegrim
m ig artikd . waarmee men in een rede voering h e el 
theatra lig kan do en ; maar kan de heer Dirman o ok 
een geva l noe me n van een a ssistent-wedono . die 
verplich t werd om h et v erduiste rde bedrag te vergoe
d en . En a ls hij o ns een geval ka n noe men.-hetgeen 
w ij s ter k betwij felen-dan is het stellig geweest he t 
geval van een man , d ie nie t de minste contra le op 

zijn loerahs heeft ui tgeoefend en dus d o or sch~nde l ij k 

plichtsverzuim d e fraudes in d e ha nd heeft gewerkt. 
Die financieele vera ntwoordelijkheid. waarmee d e 

heer Dirman geweldig sche£ml. beteek ent 
dan ook weinig. 't W a re bete r g e weest. 

in d e practijk 

indien naar 

deg e lij ker argum e nte n g egrepe n war e . d 
I . h d t van eO De hee r Dirma n bek a ag t e r ZIC o ver. a \I 

b estuursa mbtenaar wordt g ezegd. d a t hij ni e t v e e! vo
e
d h dat e voor d e sociale taak . Maa r laten w e ope n . .et 

spreker tendeze d e fout ZOE: kt bij z ijn collega's en .
PI 

bij het publiek , dat de zaak pre cie s ziet . zooal s deze IS · 
.. aa s1e 

Kan de heer Dirman ons b. v . uit ZIJn n 
d · eigeo 

omgev ing b es tuursambte na ren opnoemen. Ie op 
initia tief hun bij zondere aanda cht he bbe n gewijd "a

o 
. teot' 

d e sociale v e rschijnselen? Is e r een w e dono of aSS IS 

d · aaktl 
w edono a a n te w ijzen. die b. v . ee n stu Ie. rn 1 

van d e a rbeidstoes tanden in zijn ressort , tach e en p~r\: 
dat direct aan de orde komt, a ls m e n zich de SOC

l3 
.. bW 

taak duidelijk voor oogen ste lt! ZI)n e r b e stuursarn .1 
\.ll 

nare n, die middelen beraamden om den desaman 

C A bie reO, den kn e lle nden band van de hineezen e n ra dl 
van de woekeraars ~n halsafsnijde rs te redden . Stelt c 
b estuursambtenaar zich vol toewijding op de hOOdgt . 

j" . e" 
van al het wee, dat de kle ine m a n heeft te 11 . 9 
van zijn eigen d esahootd, dat bijna zonder uitzonderl~! 
moe ite ove r zijn volk brengt, in plaats van vr eug 

en bescherming? . o\i' 
Bij bet gros van d e bestllur ~ambtenaren IS de P ~' 

tion eel e taa k het m eest urge nte punt op h e t w~r., 
. Jill"' 

program. Men was immers ook a lle n m a ntnpO 0 
voorda t d e eig enli:ke b estuutstaa k te r hand w e! 

genome n. hOC' 
D e h ee r Di r m a n klaagt bitte r over sommige 

teO' 
m a tg ebruiken. M aar hij za l even goed als w ij we .c 

oJJl I dat geen e nkel wettig voorschrift h em d w ing t . e' 
die~s t teg e nover zljn superi euren b epaa lde horma t;l!I ' 
brUlke n 10 acht te ne m en. N eemt hij ze tach In a 0 

hij e n zijn collega' s . teg e nove r chefs , die het eiscb
e 

wei , waar is d a n d e schuld! 
f' 

Ook ten opzichte v an d e e ische n van ettelijke che , 
d . weO 

ie ee n b e paalde kleed erdra cht voor hun prija ji S . 
h 1 I··kpel sc e ij k achte n, zou e en we ini g meer m a nne I) , 

k la9 
wondere n ver richte n. Du rft m e n n ie t, welnu , d a n eC 

me n o ok nie t , d a t d e ru g bij onts tente nis van e 
ruggegraa t . geboge n staa t · 0' 

° O a t d e salar iee ring onv oldoend e is , we rd door d' 
reed s eerder, in een tweetal ar tike le n o ve r het Jn la tl 

sch e B. B , in d it bla d b e toogd. .gl 
Ook hier d r ing en w e nog weer a a n op n a uwkeut1 ij' 

b es tudeer ing van di t p robleem. dat met d en d a g tl Jt 
pender wor<;it. D e vele p lich ten en p lichtjes. w el ke ,l 
bestuursambtenaar in zij n res~ort hee ft . nood zaken b e~ 
om ui tgaven te d oen. welke niet uit zijn sa la ri s kuoP 

(I 
, dO gedekt word en en hem dus noodzaken schul e 



maken. Een ambtstoelage ware hier nog veel me er op 
zijn plaats dan voor vele Europeesche bestuursambte
naren. die deze ambtstoelage als een welkome verhoo
,ging van hun salaris beschouwen. 

Het is tenslotte een heele dud geweest van den heer 
Dirman om deze kwestie in een open bare vergadering 
te bespreken; de meesten zijner collega 's zouden voor 
geen geld ter were ld zich daartoe laten vinden. 

T och vermoeden wij. dat de spreker vele redenen, 
welke h e t dienen bij het B. B. weinig aanlokkelijk 
maken. heeft verzwegen. omdat hij zich anders als 
B . B .• ambtenaar onmogelijk zou hebben gemaakt. 
Welke die redenen vermoedelijk zijn, hopen wij in z ijn 
p laats in' een volgend artikel omstandig aan te toonen. 

II. 

In de Ind . Crt . van 15 dezer werd in het eerste 
artikel onder d ezen tite!. naar aanleiding van een rede 
van den heer Dirman over de verminderde animo voor 
den Inlandschen bestuursdienst, het een en ander op
·gemerkt. dat als kritiek kan worden opgevat op hetgeen 
·de spreker bij die gelegenheid 'naar voren heeft 
.gebracht. 

Aan het slot van die kritiek werd tocgezegd om in 
-ee n tweede artikel te wijzen op nog andere oorzaken. 
welke d e animo VOor dien bestuursdienst verminderden 
en de liefde vOOr het ambt bij de tegenwoordige 
dragers van het gezag aanmerkelijk deden luwen. 

Al vorens onze eigen gedachten ove r d eze zoo uiter. 
tUate gew ichtige aang elegenheid ten beste te ge ven 
en te putten uit de v ele ervaringen onzer bestuurs
jaren. moge nog wei eens gewezen worden op een 

b roc h1.t re van p recies tie n jaren geled en. over ditzelfde 
,onderw erp gepubliceerd . 

Wij doelen op de brochure van Soetardjo. toen
'Illaal s Inlandsch ambtenaar aan de bestuursschool . kort 
geleden tot patih benoemd. die inde rtijd met a nderen 
een enquete heeft gehouden als lid va n den Osvian e n
.bond. naar d e hee rschende misstanden bij het Inlandsch 

bestuur . (*) 
Met verschill ende b eschou w ingen . in die zeer Ie. 

~enswaardige brochure gegeven. kunn e n w e ons vol
kOllle n vereenigen . M aa r e venzeer prikke len o njuisth e
den en ver keerde o pvat tinge n tot kr iti ek . waa rvan w e 
ons echter. ter bekorting , moete n onthouden . Er va lt 

nag zooveel over deze kwes ti es te zeggen. 

V . art ike len. in OOrts m o ete n we w ij zen op een sen e 
~ Id jaar in druk bij de 

1 e~e broch ure verscheen in voorm. 
ndon . . d eSISCoe drukkeri; Ie Weltevr. en. 
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TimboeL van 15 Januari j.1. evv. opgenomen onder 
den titel van .. De bestuurshervorming en h e t Inlandsche 
B. B .... waarin ook zeer behartigin gswaa rd ige opmer
kingen worden gemaakt te n opzichte van het Inland
sche B. Boo zijn kracht en zjjn zwakheid, zijn goede 
zijde en zijn zondeD. 

D e regenten vooral komen er daar niet al te best 
van af.. 

* * * 
Zouden wij de hoofdoorzaken van den tegenzin in 

een dienstnemen bij het B . B. (waarbij gedacht moet 
worden aan het afraden daarvan door nag dienende 
ambtenaren) moeten formitleeren. dan zouden wij de 
volgende punten willen naar voren brengen: 

1 De Inlandsche B . B. ambtenaar meent. dat zijn 
zijn bestaan vrijwd a La merci van den regent is . 

promotie eenvoudig afhangt van diens gunst 
der van eigen capaciteiten . 

dat 
en min-

2 . H e t initiatief in den ondergeschikten bestuursamb
tenaar wordt op ontoelaatbare wijze geknot ; ten
opzichte va n de waardeering de r opleving in de Javaan
sche wereld botst de jongere ambtenaar dagelijks tegen 

zijn superieuren op. 

3 . Bij een conflict. waarbij by. de groote cultures 
een der partijen uitmaken, meent de Inlandsche be
stuursambtenaar. dat hij ze lden zich zelf kan blij ven 
en nimmer aan de zijde van de bevalking kan staan. 
ook al ziet hij in. dat daa r zijn plaats is. 

Voordat w ij tot een verdere bespreking van boven
staa nde punten o verga an. 'Waa rbij gel egenheid zal 
gevond en w orden om vele rl ei ander~ k westies. zij het 
heel in ' t kart. eve n te behandelen. ma e t nad rukkel ijk 
verklaard worde n. dat zeer s te llig vers cbeidene be
stuursambtenaren. die bovens taande punten mochten 
onderschrijven. uit mis versta nd en derhalve ten onrechte 
een dergelijke op va t ting va n d e verhoudingen in hun 

corps he bben . 

In Tim boel (No.5 bladz 68) w o rd t u it een rede 
va n d en heer Va n H elsdingen h e t volgende aange. 

haa ld: 

"Een bevordering tot een hoogeren rang wordt 
mees tal a ls een guns t beschouwd, waarvoor men zijn 
chef dank . ja zelfs een nederigen vaetkus verschuldigd 
is. S lech ts ze lden treft men het besef aan. dat de amb
tenaar op bevordering aanspraak heeft , a ls hij he t 
hoogste op de ranglijst staat en door getrouwe p lichts
betrach ting en geschiktheid voor de hoogere betrek

king in aanmerking komt. 
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Zoowel onder de Europeescbe ambtenaren a!s onder 
de regenten zijn er genoeg I'etat c'est moi-menscben, 
die va n hun ondergeschikte geen zelfstandig oordeel. 

nog minder tegenspraak du!den·' . 

Een Inlandsch B. B.-ambtenaar schreef in de Soe
loeh Indonesia . dat door eigen schuld vee! in het B B. 
was, %ooals het is. omdat nog vele prijaji's zich balfgo
den wanen . slechts v erlangend naar rijkdommen en 

naar den titel van Pangeran. 

M en doe lt bier op de gestes van regenten. die. ter

w ille van eigen voo rdeel en promotie. eer en aanzien, 
van hun ondergeschik ten aIleen verwacbten zouden 
dat deze zullen doen. hetgeen aan de hoogere auto
riteiten w el gevallig is. 

Bij elke ba ndeling. die men voornemens is te ver
richten. bij elk in te dienen voorstel. bij . iederen te 
nemen maatregel. 7.al de Inlandsche bestuursambtenaar 
zich eerst a fvrag en of zulks den regent wei behagen 
zal en o f het wellicht niet beter is om ten behoeve 
van eigen positie een en ander maar na te laten. 

Iemand. die zicbzelf ook maar een weinig respecteert, 
voelt zicb tengevolge van die verhoudingen natuurlijk 
zeer teleurgesteld in zijn ambt en zal dit lidst zoo 
spoedig mogelijk willen ruilen voor wat a nders en 
beters. 

Het is niet in te den ken. dat alle regenten 01' 

bovenstaande wij ze tege no ver hun onde rgeschikten 
zouden o ptreden. maar niettemin noemden vele In
landsche bestuursambtenaren jUist deze a fhankelijlcheid 
van den regen t a ls een de r h66fdoorzaken voor de 
ontevredenheid o ve r hun a mbt. 

Z ij meenen. da t bij een conflict me t den rege nt de 
lagere ambtenare n steeds en zonder uitzondering het 
loodje leg gen. Ook zij geloo ven, dat het me t groote 
heeren kwaad kersen eten is . 

Zij gelooven, dat de o verheid , terw ille van het zg. 

prestige van den regen t , steeds dezen de hand boven 

het hoo fd zal houde n en zij meene n, dat nergens ter 
wereld. maar zeker nie t in hun corps. me t dergelijke 
middelen eerbied voo r den h oogsten lnlandschen be
stuurder kan worden aangek weekt. 

Zelfs al zou b ij een confli ct met den regent de lag ere 
bestuursambtenaar gesteund worden door den reSident , 
dan nog vreezen zij slech ts uitste l van executie te heb
ben verkregen. omdat de resident na luttel e jaren 
verdwijnt. terwij l de regent en na hem zijn zoon in 

het regentschap blijven en of persoonlijk of door middel 

van cen anderen. bijna a ltijd aan he n geparen teerd en. 

I h ff h I zulle n weten tt coli ega het 5 ac to er toe we 

vinden . 
~~ * 
* 

Het is afschuwelijk . dat de ambtena~en in cen de
r
-

gelijken waan leven; erger is. dat bittere ervaring~n , 
zelf beleefd of van anderen vernomen. de stemmIng 
op zoo' n wijze hebben vergiftigd, en het ergste van 
al is. dat niemand ook maar een poging doet OlD hle

r
-

aan zoo spoedig en afdoend mogelijk een einde tt 

make n. 
Maar a l te vaak zal-aldus hun vaste overtuigin9""

de resident am den lieven vrede wille "het dwerg
hert 

opoffe ren terwille van d en olifant" . 
In den Europeeschen chef zien de lage re lnlandsche 

bestuursambtena ren vaak niet hun vriend, ook al weer 
wegens ergerlijk misversta~d. Tengevolge "v n ee

O 

onhandigheid , IDaar d a n meestal geen opzettelijke. eell' 
als grap bedoelde, maar verkeerd begrepen. opmerkiog, 

h mll[' een misplaatsten of vermeenden honger naar or ~ 

ee~ oogenschijnlijk hooghartige houding, of door gebre 

aan contact met elkaar em:. enz. krijgt de Inlandsch' 
ambtenaar te dikw.ijls den indruk. dat de Europeesch~ 
ambtenaa r ~ i. c. de ass.-resident. ontstemd i~. kl aa;, 
blijkelijk mee r eerbied en onderdanigheid elscht, 
allures van den regent tracht te imiteeren door he

o 

te kleineeren. 

Het grootste ongeluk is, dat hijna geen enkele 10' 
landsche b estuursambtenaar in dergelijke gevallen fe rtll 

. [e 
genoeg is om eens ronduit met den ass .-reslden t I 
pra ten. Wij zijn er zeker van, dat in bijna aile ge"a -

te" len de heme! zou opklaren en een aangename, har 
lijk,e en vriendschappelijke verhouding het gevol~ 
daarvan zou zijr •. 

* * * 
. En nu de beknotting van het i,nitiatief ! 

E ·· hI' ode' r Zl)n e aas nog regenten aan te wijzen, die, =Ie . .. ~ 
bltnd en hoorende doof, op dom me. kinde rachtige Wi) 

het initiatie£ bij hun ondergeschikten dooden of "aO 
hun ondergeschikten daden verlangen. die deze slech[: 

m et tegenzin zullen uitvoeren. Bij de rg elijke verhoV 

ding en "tjotjokt" het niet tusschen chef en lagere a(]lb' 
tena ren. 

V bet 
oora l ten aanzien van de opleving op Java, 

. e' groeiende en ultbottende leven. ileemt de r egent 9 
r' woonlijk een ander standpunt in da n menig bes tOU 

ambte oaar, voor wien he t dan zoo moeilijk wordt otll 
I-fe' b e paalde bevelen op te volg en en uit te voeren . .1 I' 

staat de onderdrukkingspolitiek. de domperspolitle 'l 
'e P 

tegenover de idee van de gezonde evoiutie, de tllCtl 
• h'e' van geven en nemen . Hier botst het iederen dag . I 
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wordt de klove al breeder en breeder, de teleurstelling 
al grooter en grooter, de zucht zich er aan te ont
trekken al sterker en sterker, 

Hoe werkelijk door sommige regenten thans nog 
getracht wordt de lagere ambtenaren in een spheer 
van domheid en enge isola tie te houden, willen we 
aantoonen met enkele voorbeelden , 

Een regent laat een ondergeschikte bij zich -ontbie
den om hem te onderhouden over zijn lidmaatschap 
van B d' 0 oe 1- etomo, een vereentgmg, waarvan een 
ambtenaar, volgens uitlatingen van de regeering, zonder 
bezwaar lid kan zijn . Toch laat de regent zich niet 
weerhouden om ziin ondergeschikte mee te deelen , dat 
h" ' 

I) zooiets liever niet ziet . De meeste Inlandsche be-
stuursambtenaren zullen zich dan wei tweemaal bedenken 
VOOr aleer zij besluiten toch lid te blijven en eventueel 
de vergaderingen te blijven bijwonen. 

d Een patih vertelde ons, dat hij niet ongaarne zag. 
:t Zijn ondergeschikten in hun vrijen tijd ware bac

c analien en slemppartijen aanrichtten, omdat zij anders 
wei e ens aan het praten en debatteeren .zouden kunnen 
~a:n en hun hoofden zouden vu.Jien met allerlei ver
IC te ideeen , wat voor hun onverteerbare kost was. E . 

en regent in een groot regentschap geeft zijn onder-

d
geschikten op de hem eigen wijze duidelijk te verstaan 
at Oo h I h ' Zl) et geze sc ap van een anderen ambtenaar 

(geen B. B.-man) liever vermijden zullen, omdat die 
.Illan lid is van Boecii - Oetomo en . , , , geabonneerd 
IS op de Locomotief. Is het niet kostelijk 1 Maar niet 
kostelijk is, dat deze man gemeden wordt als de pest 

en zich bij ons beklaagde, dat hij feitelijk meer of min
der door de prijaji's, am die redenen, geboycot wordt, 
daar I;)atstgenoemden eenvoudig am der wille van hun 
POSitie buigen voor den wi! van den regent. 

Een andere regent vernam, dat een zijner assistent
Wedono's het plan koesterde om een vergadering van 
eel n bekend Soerabajaansch voorman bij te wonen, 
a Ie en maar am dien man eens gehoord te hebben. 

b' D~ regent wilde dit den man niet rechtstreeks ver· 
leden, maar droeg zijn wedono op om dien assistent

""edono te gelasten op den dag der vergadering ('t was 
~nZ d hi' ,ondag) een bepaalde taak uit te voeren, zoo. at 

J Diet in staat zou zi)'n am naar die vergaderlng 
te gaan, .. 

d Maar is 't dan wonder, dat die assistent-wedono, die 
beze machinatie natuurlijk zeer goed doorzag, zijn eer
.. ~ed "oar zi)'n chef verliest, omdat deze hem niet rond-
"ltd h bOo Oet mededeelen dat hij niet gesteld is op et 1)-
Won' d . 

en door zijn ondergeschikten van verga erlOgen, 

door bepaalde vereenigingen of person en uitgeschreven ? 
Wat te denken van het volgende: 
Een regent doet het noodige om in zijn regentschap 

- ook al weer om hoogere autoriteiten te behagen
een credietbank op te richten . Indien de bank eenmaal 
is geopend, bemerkt hij, dat uit een ressort van een 
assistent-wedono nagenoeg geen mensch en zich aan
melden am geld te leenen. 

Dien assistent-wedono wordt daarover dan een op
merking gemaakt. Antwoordt deze. dat hij meer dan 
voldoende de bedoeling van de credietbank heeft uit
gelegd, maar zijn menschen klaarblijkelijk geen behoefte 
aan crediet hebben en hij niets er voor voelt am de 
lieden naar de bank te " jagen", dan zal hij tien tegen 
een het misnoegen van den regent opwekken, met de 
gevolgen van dien, hoe wei de regent in zijn hart mis
schien even pessimistisch denkt over 't nut van crediet
banken, op de wijze als thans georganiseerd. 

Hoogerhand moet aangenaam gestemd worden; de 
regent moet op successen kunnen wijzen en dan heeft 
de jongere ambtenaar daartoe eenvoudig 't zijne te 

verrichten ; uit! 
Honderd andere voorbeelden zouden op dit gebied 

zijn te geven; veel ernstiger voorbeelden, die nu een
maal niet in een dagblad kunnen worden opgesomd. 

Ze zijn bovendien niet noodig ! 
Bij meer dan de helft van de ambtenaren leeft de 

ontevredenheid, het onverstand, het vooroordeel. wan
trouwen, de onzekerheid zooals boven uiteengezet. 

Zoolang dat blijft bestaan, is er van verbetering der 

toes tan den geen s prake, 
Welke moeilijkheden den lageren bestuursambtenaar 

nag wachten, indien hij dient in een streek met groote 
cultures of bedrijven. verhalen wij in een slot artikel. 

III. 

In dit derde artikel over den Inlandschen bestuurs~ 
dienst worden de moeilijkheden, die den hestuursamb
tenaar wachten in een centrum van industrie, nader 

uiteengezet, 
Een grief der Inlandsche be5tuursambtenaren is n\., 

dat zij bij een conflict tusschen de inheemsche bevol
king en de Europeesche industrie, de cultures, vaak -
zdfs Chineesche bedrijven, niet zich zelf kunnen (durven 1) 
zijn en niet de zijde van de bevolking kunnen kiezen, 
hoe wei zij meenen, dat deze in haar recht is. 

In de groote cultuurstreken, waar de Europeesche 
onderneming bijna elken dag te maken heeft met de 
bevolking en omgekeerd, komen ook bijna iederen dag 
conflictjes voor, of wordt iets gedaan dan wei nagela-
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t W at niet heelemaal in den haak is en waaraan de 
en. E 

bestuursambtenaar. als inheemsche tegenover den uro-
peeschen ondernemer. zich hoe langer hoe meer ergert. 

zonder iets ertegen te durven doen . 
Hij durft niet, omdat hij zijn baantje lief heeft. om

dat hij vermoedt. dat de Europeesche chef de cultures 
anyhow de hand boven het hoofd zal ho~~en. terwijl 
hij bovendien nog vreest. dat de ondernemmg hem zal 
weten te zoeken en te vinden. 

Ook hier in vele gev.allen eeo schromelijk misver
stand! Maar hoe gaat 't in dergelijke streken? De ass.
wedana ziet, hoe zijn Europeelche chefs buitengewoon 
vriendschappelijk met de beheerders omgaan. hoe de fa
milies elkander over en weer bezoeken. bij elkander 
logeeren. iederen Z!lterdag in of buiten de soos een 
partijtje maken en concludeert daaruit . dat om die re
denen een klacht. uitgebracht over de onderneming van 
een met het bestuur zoo bevrienden beheerder. geheel 
verkeerd zal worden opgevat. niet verder zal worden 
onderzQcht. maar aileen den aanbrenger ervan nood
lottig kan worden: 

Er zullen wei eens bestuursambtenaren geweest zijn, 
die van een dergelijke mentaliteit blijk gaven. maar in 
doorsnee hebben we toch den Europeeschen beatuur~
ambtenaar anders leeren kennen. Hoe dan ook. onder 
de Inlandsche bestuursambtenaren leeft deze meening 
nu eenmaal. en de menschen gedragen er zich helaas 
ook naar . Men voelt zich dus ook hier weer aan handen 

en voeten gebonden. men veracht er zich ze\£ dikwijls 
om. omdat men heel dUidelijk gevoelt zijn ambtsplich
ten niet volledig te ·vervullen. omdat de moed om een 
man te zijn ontbreekt. Hier is naar onze meening wei 
aanleiding om een dergelijk misverstand behoorlijk recht 
te zetten. 

Een Inlandsch bestuursambtenaar. die den euvelen 
moed zou hebben tegen een onderneming op te treden. 
gelooft zeker door den beheerder op allerhande manie
ren . fraaie of minder fraaie. te worden gezocht. 

Onder hen leeft de heilige overtuiging . dat een be
heerder. dien men nailr de oogen ziet en wiens belangen 
men behoorlijk behartigt, bij elke gelegenheid tegen
over den chef. vooral den Europeeschen chef. van zijn 
tevredenheid over den goeden gang van zaken zal doen 
blijken, door de goede kwaliteiten van den A. W. op 
te hemelen. In het tegenovergestelde gevill zal de be
heerder zoo'n ass .-wedono niet mogen lijden en zal hij 
naar hun even heilige overtuiging niets nalaten om hem 
bij zijn chefs zwart te maken. Indien hij alleen maar 
telkens en telkens op de societe it onder het maken van 

een partijtje dien A . W . becritiseert. is dat op den 
duur ill voldoende - zoo meenen zij - om hun positie 

onmogelijk te maken. 
De beheerder kan echter veel positiever optreden 

Een ass .-wedono heef! z66veel werk. hem wordt de 
d h" onver· zorg over z66veel dingen opgedragen. at I) . . 

. I . der dlh, 
mijdelijk in een of ander opzlcht we eens mm 
gent zal zijn. omdat hij zijn alll1dacht aan andere pun-

d d · wedono ten wijdde. Als een beheer er. Ie een ass .- . 
I I . .. t op die 

wil zoeken. nu alleen maar ste se matlg Wl)S 

zg. tekortkomingen. dan heef! de A. W. geen leven. 
Hij weet dat; althans hij vreest d a t. heeft 't misschl

fO 

wei eens ondervonden, of heeft het van anderen hoore
n 

beweren en di~s wacht hij zich wei om de zijde van 
de bevolking te kiezen. hoewel hij daar ' t liefst zou 

staan. , . 0 

't Is alweer niet flink. niet mannelijk, maar t IS 
. all eS• 

zoo begrijpelijk. als men op de hoogte 15 van It. 
wat daar in die idyllische! binnenlanden soms voorV

;! 

b van 
Ook hierdoor worden vele jonge ambtenaren eU 

te 
hun werk en trachten elders een goed hcenkomen 

zoeken. , 
. De critiek op dit corps is heel gemakkelijk. Illa:, 
hoeveel zwakke broeders zouden er in 't Europeesc de 
bestuurscorps zijn aan te wijzen. die in voorkolllen 

aPl 
geval\en niet anders zouden handel en dan hun Java 
sche ondergeschikten? 0 

Wij veroordeelen dan oak niemand. wij bctreur~e 
slechts. dat de gedachtengang onder vele Inlands' [ 
bestuursambtenaren zoo is en wij zouden gaarne. b:, 
onze willen bijdragen om deze toestanden ten spoedlg

S 
, 

d bett gezond te maken. niet aileen terwille van e ver ~ 

ring van de algemeene verhoudingen. maar vooral 000 

ter wegneming van de oorzake.n, die thans de anilll 

vo:>r het B . B. zoo gering doen zijn. de 
Zeer veel kan ten deze verricht worden dear , 

vereeniging der ambtenaren. den Prijajibond, w elle
p 

einde dezer in Solo een congres zal houden, waaro 
.. . ~ . 

deze belangn)ke aangelegenheid onderwerp van 
spreking zal worden. . , 

Ook de Europeesche ambtenaren van het Bin neO, 
landsch Bestuur hebben hier een groote bijZOnder 
. ~ . 

taak te vervullen. al ware het slechts door de rege 
I 

ten. waar de gelegenheid zich voordoet. meer ont"a~e 
kelijk te maken voor de mode me opvattingen. wei • 
bij het gr05 van hun onde rgeschikten. die in eeO g~. 
heel andere spheer werden opgevoed en Opgelel 

reeds jaren lang leven. t 

Maar het meest van al kan de regent hier groO~ 
werk doen. Het is aileen maar de vraag. of deze die 
weg wil uitgaan:. 

Van groat belang is op 
op het te Solo te houden 

teO 
welke wijze deze pun leO 
congres behandeld tU

I 



worden. Moge het waardig zijo en mogen veleo vooral 
den moed hebben om getuigenis aE te leggen van hun 
opvattingen Dat 1'5 d . " b . e eeOlge wIJze om ver etering te 
mogen verwa chten . AI het .. zeer'· moet worden open-
gelegd' e d k db ' . • erst an an e alsem In de wonde worden 
ultgegoten. 

Een 10 laodsch bestuurcorps , dat het vertrouwen heeft 

~an ~e bevolking (men heelt dat nu pertinent niet). 

I'~ Zich ten volle gedt aan zijn mooien arbeid. behoor
IJ gesalarieerd en niet overbelast met honderd en een 

Werkzaamhed . h . . d en. IS et eene noo ige; een slecht be-
stuursco rps met ontevreden. steeds in de schuld zittende 
ambtenaren. hun plicht niet naar beste weten en kun-
nen vervull d . E eo e wegens ongemotiveerde vrees voor het 
d uropeesche bestuur en uit vrees of vriendschap voor 

e culture hi " . s. een corps van nog a f krUlpende. Itkkende, 
nlet du d . 
d 

rven e flguren zonder ruggegraat en dud. zon-
er prest · h Ige en waardigheid. dan aileen de tressen van 
Un ambt 

d 
sCostuum. zal in het gansche land de onte-

Vre enh 'd deb- el doen toenemen en on vermijdelijk naar een 
Dacle voeren. W keuze tusscben deze beiden is niet moeilijk! 

elaan d d E . an e hand aan den ploeg! 
r valt t d io lod '" en eze - om met Coen te spreken - hier 

Ie wat. groots te doen! 

({Jit de Ind. Courant). 
B. B. - e r . 

NOGMAALS: OVER DE HORMAT. 

Va Een zekere B. B. - er heeft in de "Indische Courant" 
. 0 15 Maart 1929 een artikel geschreven dat b edoeld 
IS als ' . . ' 
h 

een cntlsche beschouwing over de rede van den 
eer D' . I I Irman over de verminderde animo voor d en 

~~ andschen bestuursdienst. Wij wilen den schrijver in 
<.IJn b . etoog Die t op den voet volgen, volstaan zij met de 
°Pltie k' ° r 109. dat .. het ware licht. dat hij op enkele 

nWaarschijnlijkheden heeft doen vallen" den lezer nag 
geen licht verschaft in de duistecnis. Wat ons. insiders. 
Pijnl"k (:I' IJ treft en teve ns noodzaakt tot repliceeren . is wei 

It gedeelte van zijn bespiegelingen : 

~De heer Dirman klaagt bitter over som
m';ge hormatgebruiken. M aar hij zal "ven 
goed a ls wij weten. dat geen enkel w ettig 
voorschrift hem dwingt am in dienst tegen
over zijn superieuren bepaalde hormatge
b r uiken in acht te nemen . Neemt hij ze toch 

in a cht. we I. w aa r is dan d e scbuld? 
Ook ten opzicbte van de e iscben va n ettelij ke 
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chefs. die een bepaalde kleederdracht voor 
hun prijaji's weoschelijk achten, zou een 
weinig meer mannelijkheid wonderen ver
richten. Durft m en niet. welnu . dan klage 

men ook niet. dat de rug. bij ontstentenis 
van een ruggegraat . gebogen gaat. " 

Zeker. er bestaat geen enkel voorschrift. dat bepaalde 
beleefdheidsvormen gebiedt. doch B: B. - er ziet in 
deze een factor over het hoold. die macbtiger is dao 
een geschreven wet: de traditie. 

De hormatgebruiken tocb. welke in bet Inlandsch 
bestuur toe passing vinden. dateeren uit deo tijd . toen 
de vorst de opperheerschappij voerde en bet volk der
balve absolute onderworpenheid was verscbuldigd aan 
den gebieder. Later. onder Gouvernementsbestuur vindt 
het idee van vorst belichaming in den Boepati (Regent). 
die zich de taak ziet toebedeeld van bij de bevolkiHg 
de opvatting te doen postvatten. als zou ze hlijven 
Qeregeerd door haar eigeo hoofd. aan wien ze eenmaal 
trouw heeft gezworen. Het stelsel van erfopvolging bij 
Regents-benoemingen is te beschouwen als een voort
vloeisel van hetzelfde beginsel. Ten einde aan de sug
geslie kracht bij te zetten wordt het traditioneele eer

betoon in-stand-gehouden en beschermd tegen inbreu
ken . En aangezien het gewone volk ,,00 goed als niet 
in contact komt met den Boepati. zijn de prijaji 's de 
aangewezen uitvoerders van de door de traditie voor
geschreven hormat. Het valt niet te ontkennen . dat 
door den invloed van den v eranderden tijdgees t zeer 
veel van de specifiek-Inlandsche beleefdheidsvo rmen 
aan veelheid en originalite it he bben moeten inboe ten 
en dat in deze ook een zekere ema ncipatie va lt waar 
te nemen. doch tot dusver geldt het Inlandsch bestuur 
nog steeds als het brandpunt van de horma t. W a nt 
buiten den kring der prijaji 's heeft zich in den loop 
d er tijden het praces v ol trokken van den overgang 
van verouderde beleefdhe idsvocmen in het nieuwe. zich 
aan de tegen woordige toestanden aa npassende. eer

be toon . •.. . . 

Aldus de si tuatie. als d <: jong e G . A . I . B. de bestuurs
arena intreed t. De jonge man. opgevoed in de op de
mocratische leest geschoeide school. ka n zich %ooals is 
te verwachten. niet v oegen naar de heerschende op
vat t ing van be leefdheid en ee rb ied . In den overmoed 
der jeug d zet hij weldra zijn denkbeelden aangaande 
de horma t in daden om e n verricht inderdaad won-
d eren .. .... echter te zijnen onguns te . Want de 
su pecieuren _van de uitzonderingen spreken we bier Diet 
_ laten. hoe weI niet positief. doch door bun houditig 
en toon. blijken. da t ze niet van die .. nieuwigheden·' 
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gediend zijn . B. B. ~ er zou In deze omsta ndigheden 
zich beroepen op xijn wettig voorschrift. de befaamde 
"hormat-circulaire·'. die toch speciaal voor het B. B . is 
klaargemaakt. Maar weet hij dan ook. dat nergens een 
wenk van de Regeering zoo volkomen werd genegeerd 
als die. vervat in dat rondschrijven. dermate . dat bij 
daarop volgende aanschrijvingen maatregelen werde n 
getroHen ten einde de .. betrokke nen'· gehoorzaamheid 
aan de gegeven instructie's inzake de hormat af te 

dWingen? 
Wanneer een Regent onder vele sembahs hoog~ 

Javaansch spreekt tegen den Assistent-Resident, wan~ 

neer een Wed ana en zelfs een Patih op een afdee lings
conferentie b. v. al kruipende den Regent of Assi sten t~ 

Resident nadert om een register aan te bieden. ziet. 
dan wordt toch een te grooten wissel getrokken op 
den moreelen moed van onzen jongen ambtenaar. die 
tot dusver den rug ongebogen houdt. dank zij de pre~ 
sentie van e"n ruggegraat. Vraagt men den prija ji in 
gemoede hoe hij t. o. v. de hormat dergelij ke buiten~ 
sporigheden kan veroorloven. dan voigt meestal het 
antwoord: "Och. ik heb geen schoolopleiding gehad 
als de jongeren. dus moet ik w e! lang s een anderen 
weg mij zien te handhaven." En waarachtig . de man 
heeft gelijk: hij maakt een goede promotie. Geschikt~ 
heid is tach zulk een elastisch beg rip en in het In~ 
landsch bestuur is een bepaalde diploma niet eens noodig 
am een hoogen rang te bereiken. 

Mag men onzen G . A. 1. B. nu al te zwaar aan~ 
rekenen. als hij onder deze omstandigheden _ natuurlijk 
na ettelijke onaangename ervaringen te hebben opge~ 
daan - ten slotte aan het kortste eind trekt? Wij werken 
tach in de eerste plaats am een stuk brood te ver~ 
dienen voor ons gezin en het zou onverantwoordelijk 
van ~ns zijn opzettelijk ~tof tot bemerkingen van ons 
gedrag te veroorzaken, waardoor onze cariere in ge
vaar kan worden gebracht. Wij moeten _ hoewel me t 

een bezwaard hart - ons wei schikken naar de hormat~ 
gebruiken. die door traditie zijn in-stand-gehouden en 

door anderen om redenen van zelfbehoud kunstmatig 
zijn aangeweekt. De vraag: durven of niet durven . is 
hier niet op haar plaats en werkt misleidend; de kwes
tie is. dat wij als loonarbeiders er niet voor voelen om 
tegelijk den martelaar te spelen. zooals B. B.· er het 
zou wenschen. 

Het is in zooverre onze schuld geweest. dat wij. jonge 
prijaji's tevoren ons niet voldoende rekenschap hebben 
gegeven van de schaduwzijde van het ambtenaarschap 
en !lU wij eenmaal in het bestuur zitten. hebben wij 
de keus tusschen alle consequent ie's te aanvaarden of 
met een royaal gebaar den dienst te verlaten. Trou~ 

b . kl' t oak wens. de heer Dirman. die ze lf am tenaar IS. aag 

niet. Hij wijst slechts op h et bestaan van het horm:
t
; 

.. kwaad" en noemt dit als een van de redenen. 1 

d d · ' gelUi. het B. B. _ baantje bij e tegenwoor Ige Jon 
asoira nt-sollicitante n , minder aanlokkelijk maken. 

. In dit verband zou onze vereeniging het jongeling' 

schap aan zich kunnen verplichten door bij het bevoeg~ 
de gezag aan te dringen op opname van het 'Ill 

.. hormat" gelijk dit in Japan b. v. reeds geschiedt.;. 
den leerrooster van de gereorga niseerde O. S. V. I. 
zulks ten einde d en jongelui latere ontgoochelingen tl 

besparen en ze als model~prijaji's in ons midden te kiln' 

nen . begroeten. 
Sbt. 

EEN KORTE TOELlCHTING. 
Oleo 

Naar aanle iding van het in extenso overgeOO I 
artikel van" B. B. er" uit de lndische Courant . zij h~ 1 
mij vergund het ondervolgende onder de aaodac 

van ooze leze rs te brengen: fd 
Ten aanzien van de .. hormat~gebruiken" zij be1ee 

v erwezen naar de desbe tre ffende artikelen in dit OU;; 
mer opgenomen. Wat de verantwoordelijkheid e, 

fna;J lnlandsche Bestuursambtenaren op politioneei e n I . g 
ciee! gebied betreft, kan ik .. B B . er ' d e verzekerl:1 
geven. da t die inderdaad niet lieht is te noemen. t .. h e . , 
de ambtenaren bij de Algem eene Politie. _ alth3 n5 .. ~, 
Semarang niet-vinde n de politionee le verantwoordehl p 
h 'd '5 e el te ~waar. doch meestal de Assisteot-Wedono or 
Wedono s bij den eigenlijken bestuursdienst. die e' 
de maandelijksche conferen ties in d e kabopaten t , 

htel 
verantwoording worden geroepen omtrent den aC 
stand van zaken. , 

Verder zijn inderdaad meermalen gevallen voo rgep 
komen . waa rbij lnlandsche ambtenaren de door hll 

d h' leOI 
on erg esc Ikten verdUisterde gelden moeten bet8 i~ 
doch deze gevallen zijn • onder ons" gebleven. e n dol 
kan d e bij zonderheden wei a chterwege late n. 0!l1 

dit voor een insider wei geen toe lichting b ehoeft . 0 

lndien B. B. er het bovenvermelde nog niet zeJf 8
11 
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den lijv e heeft gevoeld. of daa rvan nimmer neeft hoor: o 
vertellen. ondanks zijn jaren-lange B. B._ervaring. dar' 
is zijn toestand te benijden en hij mag A llah d'\eO 
VOor we i dUizendmaal danken. want h e usch . klaCh ,e 
(in stilte ) van B. B· ambtenaren betreffende deZe '1' 
zwa re verantwoo d l"kh 'd " d ' get.ll " rei) el ZI)n meer an eenS e1ii' 

Tot slot ben ik den geachten B. B. er erkeot a!1P 
voar de aandacht. die hij heeft willen schenkeo o( 

mijn in Onze B d .. k '10 
.. 0 e gepublieeerde rede. en 00 

de vele raadgev ' d'" Ingen, Ie hi) ons heeft g egeveo. 

D·itTTla t1 · 



Ter overdenking. 

Het is voor ons een waar genoegen hieronder te 
k unnen publieeere n de slo trede van den heer R. A. A . 
Wiranatakoesoema. Rege nt van Bandoeng als Voor
<:itter van het Hoofdbestuur van de vereeniging .. Per
serikatan Pegawai Bestuur Boemipoetra'· . uitgesproken 
QP het te Solo g ehoude n eongres dier v creeniging . Aan
gezien deze leerza me en b elangrijke rede naa r onze 
heseheiden meening ook d e gevoelens van vele Inland
'sehe Bestuursambtenaren venoIkt, hopen wij. dat de 
leden der V . A. I. B. en ' allen, die het wei meenen 
Illet de ontWikkeling van het Inlandseh Bestuurseorps 
hieraan de noodige aandaeht zouden wi llen sehenken. 

Wij teekenen hierbij beleefd aan. dat de eursiveering 
afkoIllstig is van de Radae tie . 

* * * 
).\.1ijne Heeren . 

Wij zijn thans aan h e t e inde van onze besprekingen 
~ekornen, en ik kan niet nalaten U nogmaals van 

a rte te danken voor h et in mij gestelde vertrouwen 
en voo U r We medewerking ter b evordering van den 
·goeden geest g edurend e dit eongres. 

Het behoeft geen uitvoerig betoog. da t ik. om eenig 
'su cces te kunnen boeken. de krachtige steun zal be-
hoeven van mijn med ebestuursleden. doeh dit zal niet 
voldoende zijn. am datgene te bereiken. wat ik mij 
'Voo rste l. Daartoe zull en aIle leden moeten medewer
·ke n door een ijverige propaga nda te voeren. waarbij 
t eeds voldoe nde resultaat zal worden b e rei kt . indien 
i~de r l id in e igen omgeving daartoe het noodige ver-

f
C.I<:h t.o Hoe grooter h e t ledenta l is . hoe grooter onze 
Ina . I d nClee e raagkracht wordt. doch dan moet men er 

Oak van doordron g en zijn. dat een eerste vereischte 
15. dat de leden hu n fina ncieel e verplichtingen nako

: en op d e wijze als d o or de verscbillende afdeelings
b:stu re n zal worden geregeld . Dit is een on.afwend-

re elsch eener goed georganiseerde vereemgtng, al 
tnoet ik e r dadelijk bijvoegen. dat bet doe I onzer ver
eeniging zich niet uitsluiter.d beperkt tot h e t najagen 
~an s toffelijke bela ngen. Ik geloof. mijne heeren. dat 
Ik nie t tevee l zeg . indien ik beweer. dat bij onze o r
~a:isa tie deo ideee le belangen de eerste plaats innemen. 

Oral in d e naaste toekomst za l onze vereenlglllg 
·de tOOrts moeten ziJ'n die ons langs de donkere wegen n • b . 

aar het welbewuste doe I voert. N iet aileen naar Ul-
ten d . ' vor-• oeh o ak naar binnen. zal onze vereemglllg 
Illend d ' d rtdurende zelf-lenen op te treden e n oor voo 
-<:or re . tueele wantoe-Cb e ons corps zui veren van even 

standen. waardoor w ij te zijner 
ambtenaar doeh ook als mensch 
punt zullen g eraken. 
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tijd Diet aileen als 
op een haag stand-

Ik sprak zooeven van donkere 'w egen en inderdaad 
bestaat daarvoor reden. omdat de toekomst van bet 
Inlandseh bestuur als zoodanig nog a bsoluut in het 
duister gehuld is. Zal het g eleidelijk verdwijnen door 
de steeds voortschrijdende evolutie op ' deeentralisatie
gebied of zal dit corps op den duur in het Staatsbestel 
een toch waardige plaats blijven innemen tot heil 
van land en volk. Ziedaar eenige levensvragen, waar
op ik in deze slotred e niet nader zal ingaan. 

Dat het ambt van bestuursa mbtenaar heden ten dage 
niet over een pad van rozen gaat. onder vind t ieder 
van ons - ik zou haast zeggen _ dagelijks. 

Ik behoef te dien a anzien slechts aan te stippen Oilze 
tweesl aehtige positie wat betreft de Inlandsehe bewe
wing in 't algemeen. Staat aan de eene zijde onze 
sympathie aan den kant dier beweging. andererzijds 
dienen wij leidend en bemidde lend op te treden am 
eXcess en te I'oorkomen. In het eerste geval loopt 
men de kans d at men als .. rood " w ord t bestempeld. 
terwijl aan den anderen kant de extremisten onze 
eorreetie tegen uitwassen aanzien v oor tegenwerking 
en met tegenactie en kuiperijen beantwoorden. 

lk kan te d ezen opzichte niet genoeg aanbevelen 
om dergelijke subtiele aangelegenheden met de noodige 
takt. omziehtigheid en geduld te behandelen. 

Er zijn onder ons belaas nag vele conservatieve ele
menten . d ie meenen het gezag a lleen te kunnen hand
baven door elken drang naar evalutie bij de bevolking 
te trachten den kop in te drukken en zieb op het 
standpunt stellen. dat zij oak voor de haag baven de 
groote massa uitstekende intellectueelen. angenaakbaar 
zijn . Dergelijke personen. die daardoor blijk geven 

den geest des tijds niet te begrijpen doen. naar mijn 
beseheiden meening. bet gezag meer kwaad dan goed. 

Daartegenover zijn er onder de voormannen der 
ln landsehe beweging. die door een onjuiste aetie den 
vooruitgang. waarnaar zij streven. in hooge mate be
lemmeren en het aanzien daarvan zeer veel schade 
berokkenen . Het is echter uiterst moeilijk dergelijke 
heetboofden ervan te doordringen. dat elke evolutie 
versehillende stadia van rijp worden beeft te doorlao
pen en niet door gewelddaden kan worden verhaast 
en wanneer deze lieden bij hun pogen om hun doel 
te bereiken de Goddelijke wetten overtreden. dan zul
len zij. daar ben ik hei lig van overtuigd, vandaag of 
morgen de wrange vruebten van plukken. 

Als wij hen dit aan bet verstand traehten te brengen. 
worden wij niet voldaende vooruitstrevend geaeht. 
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zelfs v oor verraders van het vaderland uitgekreten en 
wordt ons verweten, dat wij d en vooruitgang van het 
yolk willens en wetens tegenhouden om zoodoende 

gemakkelijk macht t~ kunnen blijven uitoefenen N een 
mijne heeren, wij zijn geen landverraders en ook geen 
machtswellustigen, dit ons pogen is zuiver het ver~ 
vull.en v a n onze plicht als handhaver van 't gezag en 

als mensch. 
Wij zijn gelukkig v erstandig genoeg de bakens te 

verzetten als het getij verloopt en ervan doordrongen, 
dat het beter is met den geest d er tijds mee te gaan 

en uit eigen beweging afstand te doen van alles, het 

welk de gewenschte evolutie zou k.unnen tegenhouden 
dan daartoe te zijner !ijd door geweld te w orden ge
dwongen. Het conservatieve ged eelte in ons corps te 
QveTtllligen, dat z lk s een eisch des tijd s i s , is verre 

van gemakkelgk en wordt dikwijls met hoon en spot 
beloond, vooral wanneer de wondepiekken worden 
blootgelegd. 

Als B. B. ambtenaar moet men den polsslag van den 
tiid precies kunnen aanvoe1en, doch dit is niet gemak~ 
kelijk en daarvoor dient een B. B. ambtenaar in zijn 
ressort bij w~ze van spreken op 10 plaatsen tegelijk 
te zijn. 

Behalve voor gewone bestuurswerk moeten w ij !ijd 
vinden voor het bijwonen van godsdienstige bijecn~ 
komsten in moskeeen of langgars, bij vergaderingen 

over sociale, politieke dan wei cultuuraangelegenheden 
aanwezig te zijn. Wij moeten ons zoowel thuisvoelen 
bij hen die zich hechten aan de voorvad~rlij ke, ver
grijsde ada t , als bij de J ong-Indonesiers, die dit a ls 
onnutte ballast verwerpen. De Regent moet zich naar 
de meest afgelegen desa 's van zijn regentschap bege~ 
ven am de behoe ften en nooden ook van die lieden 
claar te lel:ren kennen . 

Is het te verwonderen, dat de admin istratieve be~ 
s lommeringen dan w eleens in het gedrang raken en 

men d roef te Moede w ordt. als men bemerkt. dat door 

onze superieuren somsw ijlen geen v erzachtende omstan

heden in aanmerking w orde n genomen, doch zonder 
pardon , gema akte fouten worden gest raft? 

H et idieeele buitenw erk vindt niet die waardeering 
op p a p ier, welke het administrat ieve bureauwe rk onder
vindt. H e t innige contact me t de bevolking wordt 
nergens in d en archieven vastgeleg d, doch gelukkig 
v mden de resu ltaten van he t buiten~erk niet a ileen 
weerklank in het eigen gem oed, d o ch ook in het hart 
der bevolking, wier w e lzijn wij beoo gen . 

Daarom mijne heeren B. B. am btena ren, laat den 

moed nooit zakken h o e mo eilijk het die nen onder de 

hUidige omstandigheden ook moge zijn . Wij moeten ten 

volle overtuigd zijn. d a t wij van oudshe r een roeping 

hebben te vervullen en die roeping moet onze beloo-

ning zijn. 
Ook moeten wij ens gelukkig voe!en. d a t ons corp~ 

I . de f 
een dee! is van d e groote machine. di e de evo utle ~ 
menschheid doet voortschrijden . Geloof mij, ook ik he 

b dik-reeds vele moedelooze uren doorgebracht en en 
wijls van plan geweest mijn r egentsambt neer te leggeo. 

. . be-
doch de overtuiging als bestuursambtenaar III het f 
lang van ons achter lijke volk te kunnen werken, be~: 
mij steeds geschraagd. en d an denk ik steeds aao f ' 
woorden. welke prof. Snouck Hurgronje mij schre

V
e 

. 
. d' III " Ik ken de mindel' aangename el'val'lngen, Ie 

t 'k ze ambtswel'k U soms oplelJert en gelJoel ze, a lso I 
en 

zeit onderlJond. Gelukkig staan ec g oede teg enover 

d lIer. 
ik b en olJerruig d. dar deze allengs de overha n zll te 
lJerkrijgen . wanneel' gij voortgaat kalm Uw p/icht I 

doen, onbevoegde oordeelvellingen stil latend voor 111
8 

z ij z ijn ." [ 

\ 

Ie 
Mijne h e eren. bij h e t scheiden voel ik de beboe r' 

U als "SANGOE" of z. a. de Soedanees ' t zegt . beke e 
dezelfde woorden mede te geven. Deelt die aan ll<li 0 

II . oze 
co ega 5 mede , houdt goeden goed, weekt voor 0 I~ ' 
bond tot heil van ons corps. tot zegen van land en ,,0 

Ik sluit hiermede de vergadering . 

Het O. S. v. I A.-rnaandblad. 
d' 

H~t eerste nummer van het ,,0. S. v. 1. A. - Jllaa;j\. 
blad . U1tgegeven door d e lee rlingen van de O ,S ' '' '' J-\cl 

te Bandoeng, h ebbe n we in dank ontvangen. ,I 
doe!. dat hiermee w ordt beo ogd . kunnen we h e t be ~ 
weerg even door het ondervolgende, v~orkomende fll ee 
inleidend artikel del redactie. te citeeren: 

O ~ 
.. ~ ns O svia-Maandblad moet worden een b lall . Q 

voor en d66r .de Osvianen geschreven. Medewerkl~'( 
van Oud-Osvlanen en a ndere belangste llenden zal eCP ~. 
ten a ll en til' de t . rde 

en zeerste op pnjs gesteld WO " 
Medewerking niet a ileen van onze Inlandsche B e stll\J! ~I 
ambtenaren maar k kz:1l1i 
b" d P \. '. 00 van de ambtenare n wer \ - e:~ ' 

I) e 0 Ibe den L db ak" Z" h ' an ouw en andere dienstt jj ~ ' 
I) toc staande met beide v . d ract , 

kunn en den ff oeten III e P " e ~ 
weg e enen het . h )'Oll" ~ 

verbreeden e h 'gezlc tsveld o~zer ti,e 
n en aan wij . rllc 

nut VOor hun I t zlngen geve n van P 
a e re zoo mo ' I"k ~ 

Wat zal het Maandbl
a 

el I) e taak . 01' et 
I 

breeden lezerskin d d e n lezers _ we hope ll Ilfl ~ 
b · 9 -Wat zal h nell . ~ 

leden? M en zal h . et d e n lezers ku o d Ilgt I 
h et 10 on 0 bij r 0 

op et gebied van s. M . vinden cbo 
Wetenschap e n kUQst. vall S 



en leven - van de practijk van den jongen B.B. - Amb
tenaar. kortom aIles wat kan bijdragen tot opbouwen 
van karakter. kennis en kunde onzer jonge vrienden. 

Er zuIlen rubrieken zijn voor Correspondentie. een 
Yragenbus. ad vertenties, ingezonden stukken enz. 

De redactie. die gevoerd zal worden door eenige 
ieerlingen n. l. Bantammer Opoj. Achmad Witoelar 
en door de leerkrachten der school, za l de kolommen 
van het Maandblad gaarne openstellen voor oud-Ieer
lingen en leerlingen van andere Os via 's en Middelbare 
scholen en verdere belangstellenden. voor allen. die iets 
te zegg e n hebben. dat opbouwt. We leven in een tijd. 
·dat er behoefte is aan menschen. die bouwe~s zijn of 
:zullen zijn. zoodra Allah hun het voorrecht geeft te 
,mogen arbeiden voor land en yolk . dat hun lief is." 

CoIlega's, geachte Bestuursambtenaren! Jndien U be
lang stelt in het streven der Osvianen. indien U op 
<::Ie hoogte wil blijven van wat er om gaat in de harten 
<::Ie . 

r Jongeren, onze a. s, ambtgenooten. dan bestaat er 
slechts een middel n. I. .. Wordt abonne van het Os via
Maanblad . Het zal U ~Iechts f .2.- per jaar kosten." 

Dit 10ffelijk streven kunnen we niets anders dan 
waardeeren. en wij hopen, dat de Osvianen hun harte
wenschen in hun blad zullen . publiceeren, opdat wij. 

~uderen. daarmee rekening kunnen houden . Van onzen 
ant zullen wij hen ook wijzen op de moeilijkheden, 

-dIe %e later in hun toekomstigen werkkring eventueel zul
len ondervinden. 

Met aIle genoegen zullen wij met hen samenwerken-
1)pdat op die manier een brug zal worden gevormd 
t usschen ouderen en jongeren. 

Ten slotte wenschen wij de Bandoengsche Osvia 
'Qeluk. met haar Directeur. die inziet gelijk de moderne 
paedagogen John Dervey en Kerschensteiner, dat de oude 
~UiSterschool plaats moet maken voor een inrichting 

"OOr vorming en opvoeding om steeds meer het doen 
'IIlet het den ken te verbinden. steeds meer ook den 
,sOcialen geest in de school te brengen en boven alles 
1)111 den honger naar inzicht. na~r begrijpen. meer te 
beYorderen dan dien naar bezit van kennis. 

Red" 

-
• In 'de soos . 

A.. (Inlandsch Onderwijzer): .. Heb je gelezen •. d~t 
op het 1 e Dames-Congres te Djocja een mohe IS 

d h I t an de weduwen aangenomen betreffen e e t 0 v 
1"' en weezen \Jan landsdienaren. 
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B. (8. B.-ambtenaartje): "Ja. zeker. ze hebben gelijk • 
• 

hoor. Ais ik vandaag of morgen eens kom te ster-
ven. dan hebben je mbakjoe en de kindertjes niets 
om van te leven. Ze zijn thans gewend aan het 
ieven. da t wi) nu leiden . maar .. •.. zonder mij 
zouden ze zeker genoo::lzaa kt zijn om onderdak te 
zoeken bij anderen. die het zelf a l , niet breed 
hebben." 

A.-: "Ja; ... • en ,mijn spruitjes zijn ook nag zoo 
. I Eh' Jong. em .... 
Maar wij moe ten dke maand toch wat bijdragen 
v~~r de pensioenfondsen 1 

C. (afgeleverde van een R . K. Kweekschool) .. Goe
den avond. heeren. Wat hoor ik daar. pensioen
fondsen 1" O. ik heb verleden maand net mijn 
laatste 4% gehad Over eenige dagen krijgt "iboene 
tole" al een paar guldentjes passer geld meer." 

B.-: .. Ja. ik heb ook net maar mijn restitutie van te 
vee I ingehouden contributies uitbetaald gekregen. 
'5 jonge. ' 5 jonge. wat heeft het lang geduurd 

voordat die er afkomt!" 

A.-: .. Maar zijn intusschen onze weduwen met dat al 
geholpen ?" 

B,-: " Neen. neen. geen kwestie van. hoor.'· 

C _: "Die bijdragen zijn immers voor onze pensioen
fondsen. Maar er zullen later toch wei weduwen
en weezenfondsen komen 1" 

• 
B.-: .. Ta. ik meen. dat het Kantoor voor de pensioen-

fondsen reeds bezig is met de voorbereidingen voor 
de invoering daarvan. Doch vanaf wanneer wij 
onze eerste bijdragen zullen moeten storten, w eet 
ik niet . Hoe eer. hoe beter. Met aile plezier wi! 
ik bijdragen. als onze weduwen maar verzekerd 
zijn. Stel eens voor : wij wonen hier in een alles
behalve gezonde streek I"~ 

A.-: NAch. wat ben je pessimistisch. Onze weduwen 
krijgen toch onderstand 1" 

B.-: Onderstand? Reken je daarop 1 Ja. als je bij het 
verrichten van jt werk of als je tengevolge van 
dienstverrichtingen komt te sterven. dan heeft. je 
vrouw kans om onderstand te krijgen. Nu is het 
heel wat a'hders , Je hebt DOg niet I!!ens vijftien 
jan"n dienst En onderstand wordt aileen toege
kend bij wijze van gunst. Ais mbakjoe regents
dochter was. dan is het een ander iets . .. .• .. 
Mijn vrouw is Diet eens I!!en verre kleindochter 

van een regent! " 
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A.-: "Word jij dan maar zoo gauw mogelijk regent. 
dan krijgt je weduwe zeker onderstand." 

C _ heel kalm: .Gaan jelui maar twisten. Ik heb toch 
al vij£ volle dienstjaren. en kan dus met een gerust 
hart gaan sterven.'· 

B.-: "Jij . natuurlijk ...... wei!" 

A - (die C en B niet begrijpt): • Wat!? Waarom?" 

c.-: "Ja. weet je 't dan niet? Ais ik sterf. krijgt mijn 
vrouw zoo goed als zeker onderstand. Oat heb ik 
te dank en aan mijn godsdienst. Er is laatst im~ 

mers een rondschrijven. dat zegt: Aan verzoeken 
om onderstand van weduwen van onderwijzers. 
die den Christelijken godsdienst belijden. en die 
vijf jaren gediend hebben. ~orden zooveel moge
lijk tegemoet gekomen." 

D . komt op het tooneel: "Komt. heeren. gaan wij 
een partijtje biljarten ?'. 

Noot. Weduwen van land.dienaren. docbte .. en !<;leindocbters 
van een tee-ent, kriigen in de meeste gel; allen wei on
derstand. 

o 

BESTUURSMEDEDEELlNGEN. 

Ter voorkoming van misverstand maakt het Bestuur 

mits dezen bek'end. dat de Vereeniging van Ambtena~ 
ren bij den Inlandschen Be:stuursdienst (V. A. I. B.) te 

'saSemarang gaarne wi! samenwerken met aile organ l 

ties. die in het belang van den bestuursdienst werkeO 
- .dus ook met de Perserikatan Pegawai Bestuur Boe' 
mipoetra. _ en het ligt geenszins in haar bedoeling 0111 

den groei en vooruitgang der B. B. bonden tegen .:~ 
gaan. Immers wij alle,¢'n beoogen een gemeenschappeh) 

B Ursdoel n. I. het belang van den Inlandschen estu 
dienst. 

b 10' Op verzoek van vele leden heeft het Bestuur es 
ten om voortaan de contributies der buiten de stad Se' 
marang wonende leden per kWilrtaal te innen. zulk~ 
ter voorkoming der hooge verzendingskosten. De coil
tributies der leden. die meer dan drie maanden achter' 
stallig zijn. zullen per postkwitantie -worden bescbikt. 


