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pakerdjaiin boeat Toean-
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• • • • 
: I :. 
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Sanggoep menerima 

d . model apa sadJ·a. Dan kami djoega ada toean an 

sedia Kain-kain boeat terima pesenan jang soedah 
i ~ 

: I 
: ' • • • , 

dja'tli. Hal peijibikinan dan potongan kami tang~ 

goe~g netjis (modern) dan tjepat. pendek koerang 

perJoe kllmi poedji pandjang lebar. Kami harep 
" . 

bikin pertJ'obaiin dan memboektikan " T ciearl-toean : 
, " , . " , " 
: sendiri. : 
• • • • • • 
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Inhoud. 

De In landsche Rechtskundigen. 
Onze Maleische dienstbrieven. 
Quo Vadis? 
Illgezonden. , 

Ollze toekomstige ranglijst. 

BOekbespreking. 
~ede van den Gouverneur-Generaal. 

~~~~~======================~ 
De I!llandsche Rechtskundigen . .. . . . 

()h Na het verschi)'nen van ons Juni-nummer bere ikte 
~~ D V . 

lIel} "edactie een schrijven van den oorzltter va~ 
1929 BOlld van Oud-Recbtsscbolieren gedateerd 17 JUDI 
h • dat w" d groolen ernst der zaak in "te» I) om en 
~ So Publiceeren. 

t! ltSt ig werd ons verzekerd. dat van 
~I} k en met klero 0 d_Recbtsscholieren dec 
~~ ant Van den Bond van u 
",()~~erillg nimmer voorstellen zijn aangeboden om te 
t~ ~Il I'n het Inlandsche 8. B. Corps. 
. t"i"l Opgenomen . d t Regee-

till\}) be tr ouwbare informat ies ultwezen. a 

~:,oorstefl.,n len deze niet bestonden. b holieren 
\/()C)r I) kunnen den Bond van Oud-Rec tss

d
c 

nkbaar 
" de 't genoeg a ~~e Ze hunne opheldering nOOI 

" 11. 
'-'ok 'cht in De Loco-

'lj()tief Ollze Redactie heef! het beCl I en donkere 
.... • d ., niet a 5 e 

I ()I~ e lava-Bode lezen WI) • vreden stelJl-
iliIll d . De onte 

en horizont gezlen . 

. ming onder de Inlandsche rechtskulldigen en de waar
schijnlijkheid van het indienen van voorstellen door 
de Inlandscbe rechtskundigen. werd 'er betoogd. 

Wij hadden ' gewacht ..... wij hadden gewach t 

en gehoopt. dat de Bond van Oud-Rechtsscholieren 
zou komen met een "ontkenning". 

Ruim een maand hebben wij gewacht . . . . . het 
verbeide tegenartikel bleef uit . Onze chefs konden 
ons terzake niet inlichten ! 

Kon men ons verwijten, dat wij ongerust en twij
felende aan onze positie de handen aan de long tong 

slaan? 
Het lnlandsche B. B. is tach al zoo onzeker. gevallen 

Ieeren ons. dat dikwijls het "tusschen-de-vingee-zien
spelletje" ' op ons benoemingsreglemE'nt wordt toegepast. 
dat wij niet meer vreemd en heelemaal niet onwaar
schijnlijk meer achtten. dat bovenaangehaalde voor
stellen en de aanname daarvan "er-nog-wel-bij" konden . 

N u wij van bevoegder zijde zelf bet bewuste kranten
aetikel zien verwijzen naar het land , der legenden. zoo 
rust op ons thans aile ongerustheid en twijfel op zijde 
te zellen, terwijl wi; bij dezen den lnlandschen Rechts
kundigen voluit onze verontschuldigingen aanbieden. 

bijaldien zij zich verongelijkt gevoelen . 
Aan den wenscb van den Voorzitter van den Bond 

van Oud_Rechtsscholieren om aan den inhoud van 
zijne rectificatie zoo ruim mogelijke bekendheid te geven . 

zal door ons gaarne worden voldaan . 

De Redactie. 
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Welte vredeo . 17 Juni 1929. 

Zeer geachte R edactie. 

.O nder aan b ieding van e~n stuk get iteld • De Rechts
Itundigen e n den Inlandschen Bestuursdienst" verzo~k 
ik Uw Redactie nam~ns den Bond van Oud-Rechts ' 
scholieren belee£d om dat . stuk zoo mogelijk in het 
eerst v~rschij oend n ummer va n U w Orgaan t~ w illen 
doe n o pnemen , teD einde aile misverstand. hetwelk 

blijkbaar door het ongefundeerd bericht in de .J ava 
Bode" bij m~erdere Inlandsche ambtenaren bij d en 
Bel tuursdienst is o ntstaan %00 gauw mogelijk uit de 

wereld te helpen . 
W ellicht zou Uw ~edactie tevens aanleiding kunnen 

vinden om c a tzelfde stuk. althans ~en stuk van dezelfd~ 
strekking ook in De Locomotie/ en in de lalla Bode 
te wille n doen p laa tsen, om ook de on rust bij . d e 
lnlaodsche Besruursambtenaren , die w ei lezers zijn 
v an die blad~D, maar n iet van ~ Onze Bode" w eg te 
nemen. hetgeen door die ambtenaren ongetwijfeld op 
prijs zal word~n gesteld. 

Ten slo tte moge ik U w Redactie verzoeken o m 
aa n mijn adres ten behoeve van h~t archie f van onzen 
Bond weI een exemplaar van Uw O rgaan . waarin d~ 
rectificatie is o pgenomen te w illen doen toekomen. 
Na ontvangst van 'de kos tenopga ve Uwer zijd s zal ik 
die kosten restitueeren. 

Uw Redactle hij voorbaa t dank zeggend en voor 
de opname van he t bo venbedoeld en voor de toezen
ding van het verzochte nummer van Uw O rgaa n . 
v~rblij f ik gaarne. 

Hoogachtend, 
W.g . H A D!. 

Voorzitter van den Bond va n Oud-Rechts
scho lieren te Wetevreden. 

DE RECHTSKUNDIGEN E N DEN 
INLANDSCHEN BESTUURSDIENST. 

Rectihcatie. 

in het zesde (Juni-) nummer van dit b lad werd in 
de e~rste drie artikelen uiting gegeven aan de onrust, 
d ie zich blijkbaar van enkele Inlandsche Bestuurs_ 
a mbte na ren meester h~e£t gemaakt. als gevolg van ~en 
bericht in de ,lalm Bode" (overgenomen in ande re 
blad~n). d a t e r naa r aile waarsCBijnlijkheid een voor_ 
.tel hij de Regeering zal worden gedaan om rechts
ltundig~n beno~mbaar te maken tot secretaris van 
Regentschapsraden met d~ ka ns om to t patib en wel
lIcht tot booger te k~nnen opldimmen. 

• 

h "ver) 
Dit bericht v~rraste ons ni~t minder dan de sc r1J d 

b d Id artl'kel - n wan t ofscboon 
! van boven ~ oe e ~ . 1 van 

Rechtskundigen door tw ee die r sc h rijve r5 (n.. ' r 
h " vel v. 

het eerste en van he t derde stuk; de sc til Recbl! ' 
het tweede stuk heeft volko men correct de llIio 

k h I alva~t kundigen er buit~n gelaten) gema 5 a 'lie Ian. 
akte P of meer als d~ bewerkers van het gewra I eed 
'goa e 

althans als terzake medeschuldig werden gesl slel 

d I" k '11001 wisten en w~ten wij toch va n een erge IJ 

n i ets a f. la3lS! 

Zekerheidshalve hebben wij te r bevoeg~~r Xat flii 

informaties ingewonnen en het resul taat IS. d leO' 
de eC 

uit de me~st betrouwbare bron kunnen me b oP 

J . ' ooc I dat noch op het Departement van ustl tle• Ie 
vOOlS 

dat van Binnenlandsch Beituur iets van een . 

als bovenbedoeld bekend is. 091 
br·kcn• Uit het vorenstaande moge weer een5 IJ a90' 

. . h . k " met bet men Olet voorZlC tlg genoeg an ZIJn blto' 
gerUC 

nemen van in de krant gelanceerde losse 
",0 

d Bono 
Het Bestuur van en 

Oud-Rechtsscholieren. 

Weltevred~n, 17 Juni . 1929. 

Onze Maleische dienstbrievetl. 
e" 

aapQ 
Het Maleisch met Latijnsch~ kara k te rs is de t W 

wez~n taal voor d~ officiee le correspondentie (lJle eO 
la nders) . Aile dienstzaken kunnen daar in h elde\991, 

dUidelljk worden uiteengezet; het is de ~eni~e e"'o' 
waarvan men kan aannemen. dat ziJ' door aile .. Je 

Idoe•· peesche e n lnlandsche ambtena ren en Hoo fden '110 ,,~I 
d reS!' 

w or t vers taan o m daarmee een b ehoorlijke cor 

dentie te voeren . . . . . . . . bijbl9J, 
Het bovenstaande. dat in den vor m va n ee n ,,01 

i 't d' d d scD , 5 UI gevaar Ig. oel t natuu rlijk op h e t z . g . . ,Ill 
Maleisch . dat in onzen archipe l o p scholen e n , 0 ~i 

boe jl sussen w o rdt o nde rw ezen en d us door een i~d er. t 
. ~e It 

m et g ~sproke n. voldoende wordt vers taan "tiP 
bove ndi en beha l ve ee n beschaa fde , o ok eeo o ntW,1t "eo 
taa\, die zich lee nt tOt bet juis t onde r woorde n brePoelt 
van gedacht b . , AO ", en . ~grtppen en v oorstell ingen . a' 
soorten Maleisch , w aar van Chineesch en • pitS a_o 
Maleisch ons het meest bekend zijn. zij n a rlJl

b 
0,0 

woorden, h e b b en ge~n r ege l of wet en laten :tiC 

ook naar w illekeur verbuigen en vervoegen. ,,0° 
In de practijk zien wij. dat men bij de opmakioQ l 

Maleische dienstbrieven nog al gemo~delijk te ~ 
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gaat en daarmee geensziDS zijn hoofd behoeft te breken. 
Men bekommert zich om den geest der aanschrijving 
evenmin als men er aan denk~. dat zijn geschriften ook 
bestemd zijn voor niet-Javaansche lezers . Heele zuiver 
lavaansche woorden en zinnen worden er zonder 
Scrupule ingelascht en het weinige Maleisch. dat dan 
Van het stuk overblijft, is verbasterd. gedrongen-gerelct
en-gewrongen. N u moet direct toegegeven worden. 
dat men daarbij eenmaal niet buiten vreemde woorden 
kan· H d . ,opname yap ollan sche en Javaanscbe woorden 
~ dan ook niet bepaald te veroordeelen. voor zoover 

eZe reeds burgerrecht hebben verkregen; ja. ze is uit 
praet' h 
Prj' .I.~C ~ogpunt zelfs aan te bevelen. Maar de meeste 
d JaJI s zlJn de opvatting toegedaan, dat het slechts 

b~r lavaansche taal is gegeven om gevoelens van eer-
led t L • 

k e '<unnen vertolken en meenen der hormat te 
. Qrt te doen. indien hij het zuivere Maleisch gebruikt 
III b 
v,. Un Correspondentie met hoogeren in rang . Dit 

anbe . L 
pl' gnp crengt weer met zich mee de gecompliceerde 
~chtplegingen. die inhaerent zijn aan de Javaansche 

etlqU 
d ' ette. Neemt men nog in aanmerlcing de omstan-
olgheid. dat bet opstellen van dienstbrieven veelal wordt 
b~ergelaten aan het lager personeel, (omdat hij-bet
oIJZonder-druk_heeft. Mult.) dat niets ontziet om zijn 

Pstel I ,. k d b h f lich .~ emes toer pantes te rna en. an e oe t men 
p nlet te verwonderen, als zulk een stuk zich ont
"I

OPt 
als een curieus stijl-product. dat bovendien over

v oe' 
l k It Van beleefdheidsformules, ten koste van de 
a el"k . . 

ty . I) e behandeling van het onderwerp. Zlet hler een 
Pischen vorm van een dienstbrief. u allen weI bekend ; 

No. 555/23 
B"I () IJ . 1 (sa toe) 

IIder ' . 
VJ .• rekest_nja 
Dadap. 

Toeripoetih . 18 Juni 1929. 

Degen hormat. 
~ell ' '1 dd 2 J . 1929 Joekoepi kagoengan da/em apostl 0 .. . unl 

So No 1001,23' J'ang bersama ini mengoendJoeken 
erat' . 

diad' permoehoenanja Dadap. sebagaimana lang ~en-
Qq I Pernoendoet. sekalian hoendjoe k per,ksa )Bng 
~a ~ba tidak ada keberatan boeat di-idini permoehoe-

"Ja itoe. 
Sjahdan tersilah adanja. 

Hamba Wedono. 
.~ ., (w.g.l Soetono;o. 

dih<:d
e 

Tcrhoendjoek . 
~oe Pan Padoeka Goesti KangdJeng 

P~t· I Ario Adipati G. S. ;ang ter-

hormat di 
Kebonagoeng. 

3 

Van taalkundige beschouwing over den epistel kun
nen w e ons onthouden. Maleisch is in ieder geval 
anders! Wat de vorm van het stuk aangaat, die is ten 
eene male in strijd met het officieele beginsel. hetwelk 
voorschrijft. dat in de officieele eorrespondentie onnoo
dige en nuttelooze plichtplegingen en uitweidingen 
moeten worden vermeden en als regel moet worden 
aangenomen om steeds categorisch en desgewenscht 
puntsgewijze vereischte vragen te doen . opmerkingen te 
maken en antwoorden te geven. Een brief-vorni als 
boven afgedrukt past zeker aan den geest van den 
goeden ouden tijd, toen .elk verzoekscbrift begon met 
"Hamba jang amat rendah" en eindlgde me.! de slot
formule "Sjahdan siang dan malem hamba menoenggoe 
titah goena menjamboeng hamba poenja pengidoepan 
adanja"; ja, hij kan waarde hebben voor den psycho~ 
loog. die daaruit de educatie van den prijaji-stand zou 
!tunnen distilleeren, maar in dezen tijd van "tijd is geld" 
en van efficiency commissie 's is zoo 'n brief-construc
tie voorzeker uit den booze. 

Een andere kwestie ~n de Maleische correspondentie , 
die o . i. regeling be hoeft, is het gebruik van titels en 
predicaten als aanspre!ting. in den samenhang en in 
het adres van geschrift. Het Hollandsche predicaat 

HoogEdelGestrenge voor den Resident b .v. is o nal
scbeidelijk van den rang Resident. en wordt gebruikt 
zoowel door den Assistent~Resident als door den Gou
verneur in de corres!,ondentie met den eerstgenoemden 
titularis. In de Inlandsche etiquette daarentegen wijzigen 
zich titels en predicaten naar gelang de afzender in 
rang hooger of lager staat dan de geadresseerde. Zoo 
wordt b. v. de Wedana in de correspondentie door den 
Assistent-Wedana aangesproken met "Padoeka Toean" 
of "Bendoro", door den Hoofddjaksa met "Toean " , 
terwijl de Patih of Regent zich hiervoor bedient van 
de aanspreking "Wedana" of "a ndika". Nu bebben 
wij in de practijk slechts te maken met een vier-tal 
aansprekingen n. 1. Toean. Padoeka. Kangdjeng Toean 
en Padoeka Kangdjeng Toean. behoudens het predicaat 
Kangdjeng Boepat;' of Goesti Kangdjeng Boepati . dat 
uitsluitend geldt voor den Regent. Toch rijzen ten aan
zien van het juiste gebruik van die aansprekingen en pre
dicaten. vooral in geval de geadresseerde Diet beboort tot 
het corps 8.B -ambtenaren. tal van moeilij!tbeden. aange
zien in deze een algemeene gedragslijn ontbreekt en van 
den Inlandsch ambtenaar niet gevergd kan worden, 
dat hij vOQr zicb zelf de juiste rangorde van aile lands
dienaren kent. Het vastleggen van een soort preseance: 
regeling, in acht te nemen bij de officieele correspon
dentie in het Maleiseh, zou practisch gesproken ondoen
Hjk zijn van wege het groote aantal rangen e n amblen 
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en door de voortdurende wisselingen der .predicat~n . 
welke als gezegd de adat gebiedt. De eemge mamer 
om de gerezen moeilijkheden op te heEfen is het b.reken 
met ' de omslachtige etiquette door b. v . aile predlcaten 
yoor de ambtelijke correspondentie afgeschaft te ver

klaren en te vervangen door een officieele. 

Laten wij in dit verband pro esso r · dere 
het woord: • De jeugd houdt van andere kunst. a~ oNe 

fd 
.. ' de nleU 

idealen worden door haa~ nagestree ; ZIJ IS H" heeit 
generatie. De ouder heeft dit te aanvaardeo. I) noP . W" kun • 

Men begrijpe o ns goed: het ligt niet in onze be
doeling om te pleiten voor vermindering van den eer
bied voor de meerderen of verwaarloozing van aile 
vormen der wellevendbeid, doch wij streven slechts 

naar eenige houvast voor de ke:uze van onze w oorden 
en meer eenvoud in den v.orrq van Maleische dienst

brieven. Ongetwijfeld denkt hier de efficiency-com mis
sie. die naar wij hopen ook deze aangelegenheid in 
haar bemoei"ingssfeer zal betrekken. hetzelfde over! 

Sbt. 

Quo Vadis? 
Op de conferentie van den Landvoogd en Midden

Java-regenten. op 21 Mei j. I. . te Salatiga gehouden. 
werd de wenschelijkheid besproken van het houden 
"an lezingen door en voo r Inlandsche ambtenaren over 
onderw.erpen van actueel bestuursbelang op de wijze 
als in verschillende regentschappen van Midden - Java 
plaats vindt. De behoefte aan kennis op maatschap
pelijk gebied. ten einde zich naar den geest des tijds 
te kunnen ric"hten. werd en wordt dus erkend. hetgeen 
niets anders dan toe te juichen is. 

Behalve door het h ouden van lezingen kunnen wij 
onze kennis vermeerderen door meer voeling te houden 
met de bevolking. Reeds op de Regentenconf~rentie 

in West-Java van 1927 werd nopens het verloren 
gegaan conlact tusscben lnlandsch bestuur en bevolking 
o .m. het ondervolgende opgemerkt: 

"Wei weed algemeen ingezien. dat het in den te
genwoordigen tijd voornamelijk aankomt op vertrou
welijlce besprelcingen met menschen uit allerlei lagen 
der bevolking. Tevens was men het er over eens. dat • 
door hoog en laag een open oor geleend moet worden 
aan grieven en klachten. terwijlook met goedwillende 
volksleiders mondelinge be:sprekingen gewenscht worden 
geacht. terwiil daarbij geen hooghartill standpunt moet 
worden ingenomen." 

Ook op de bestuursconferentie in datzelfde jaar 
gehouden werd de Inlandsche ;eugdbeweging in de 
aandacht aanbevolen. De bestuunambtenaren dienen 
deze met sympathie tegemoet te treden. actief aanra
king met haar te zoeken en haar in goede banen te 
houden. Hiervan wordt veel nut verwacht. 

niet meer te· /eiden. maar te laten groe/en . I). \leeO 
. I . . e taak IS a en wij mogen dlt even met stUiten. onz heid 

. d ' de gelegen het leven te dienen en onze )eug In l/eO• 
te ge 

te stellen . het nieuwe leven nieuweo vorm te 
d nieuWe . Zoo . wi)' zeit beproeven iets van at . verrill' 

verstaan. dan zullen wij zdf in verjonglDg en de 
ming van belangstelling de .vruchten plukken en 

jeuyd steunen." Regeot 
Ook de heer R. A. A. Wiranatakoeso ema• or 

van B.andoeng. heeft in zijo slotrede. uitgesproken per' 
het te Solo gehouden congres der vereenigln9 "ziep 

" ten aa" serikatan Pegawai Bestuur Boemipoetra. naa' 
van het ideeele buitenwerk het ondervolgende 

voren gebracht. .' tijd 
n Wi) 

"Behalve voor gewone bestuurswerk. moe.te bijeep' 

vinden voor het bijwonen van godsdlenstlge 'ogeO 
komsten in moskeeen of langgars. bij vergader~nhe. 
over sociale. politieke. dan wei cultuur-aangelelg [hili! 
den aanwezig te zijn. Wij moe ten ons zoowe erlij\(t. 
voelen bij hen. die zich hechten aan de voorv~d dit III! 
vergri;sde adat. als bij de Jong-Indonesiers. die ollar 

'ch onnutte ballast verwerpen . De Regent Ittoet %1 eoJeP 
de meest afgelegen dessa's van zijn regentschap beg daac 

I· den om de behoeften en nooden ook van di e Ie 

te leeren kennen.'· 10 Je 
De ti)'den zi)'n veranderd. en wij met hen. IIii' 

OOC 
laatste decennia is I ndie met snelle schreden" de~ 
gegaan. zoodat het voor velen moeilijk is o~\celde 
groei bij te houden. In plaats van "half ontWI heetll' 
leiders" van vroeger heeft men thans jonge !OI\csl1t
schen met universitaire opleiding. die in de v O litie~ 
weging het heft in handen hebben. Ook in pOat i~ 
opzicht is het volk ontwaakt. lodie is een SUI flJjge 
wording. vandaar groote belangstelLing in staatktt 

aangelegenheden. in Je 
"Men behoeft in Indie volstrekt niet midden. co,e' 

polttiek Ie zitten om de gevolgen van dit c;;roc~P ,,01' 
10 .~ 

aanstondE op Ie merken . Er heerscht . wat meO "I 
d tellin" ~I ragen staten mist. een algemeene belangs t-let ~ I 
vragen, den staat en de staatkunde rakende. hee 
wei waar zijn, dat deze belangste ll ing in ~ Batavia ."e~ 

. . d . M . _aar , . wat lOtenser IS an In edan of Soeraba)a..... .. , 
b" 0" 

vindt haar ook daar in veel sterkere mate dan 11 
(in N ederland). ~lj~ 

Zoo schreef Professor Mr. A. S . Oppenhein i
O

o"'''' 
Indische Herinneringen, gepubliceerd in de .• Loc 
tief" van 27 Mei j. \. 



U't h . I et bovenstaande kan men zeker de conclusie 
trekken d t d I I . . a e n andsc he bestuursambtenaar. wil hij 
llCh aan d . . 

e m euw e v erhoudmgen en opvattingen aan~ 
,passen op d h 
'to ' e oog te moet zijn van d e maatschappelijke 

estanden . eb' en geestesstroomrngen. ook op staatkund ig 
9 led, ten einde op zijn tijd ook maatregelen te kun-
·nen nem H" d ' en . IJ lent niet aileen op de hoogie te blijven 
Van den . 
. economlschen en politieken toestand van zijn 
reSSOrt . h 
h . ZIC onder de bevolking te bewegen-hoe meer 

oe bete . d n ' r_ . ten eln e daar haar levensbehoefte n en 
ooden t I k k e eeren ennen. maar ter verruiming zijner 
ennis . 

h" b cn ter w Ille der goede bestuursvoer ing moet 
IJ OV I 

valle .ena nota nemen van de toestanden en voor~ 
D n In andere gebieden bUiten zijn ressort. 

wei oeh welk beeld geeft de practijk ons te zien ? Hoe
tach We het niet .. vrij droevig" zouden willen noemen. 
beet' llJoeten we eerlijk zeggen. dat het nog wei een 

Ie beter k Wan. 
tati anneer wij ons beperken tot de politieke orien~ 

e, da . k 
Inla d n Unnen wij gerust zeggen. dat de hoogere 
Doo n sche ambtenaren voldoende gegeveDs hebben. 
wek r

l 
.. het lezen van het .. Inlandsch Persoverzicht·' . 

e IJks . -
Staat d Ultgegeven door de olkslectuur. zijn ze in 
),ran e voornaamste gebeurtenissen te volgen . te meer 

die :~e.r We hierbij niet verge ten de vele ci rculaires. 
lleraa! In belangrijke gevallen van den Procureur-Ge~ 
~ 'en de Departementcn mogen ontvangen. 

\leste~t het lag ere Inlandsch bestuurs-corps is het anders 
. C irCUI~· lie t wekelijksch lnlandsch P ersoverzicht en de 
"ell a Ires Ontvangen zij niet. ja zelfs belaDgrijke bri E.'~ 
de W"n Gouverneurs en Residenten bereiken soms 
kall edono's en As~isten t ~ Wedono's niet . Voistaan 
\Ve l .wOrd en met de strekking daa rvan en dan nog 
~e!l In het Maleisch he t o r iginee le stuk blijf t" bij den 

ent ' . . . 
t<:l ~ als a rchief want welilcht IS men de meeOlng 
~ged . . 

<llI l) aan . dat het stuk bij het in original i doorzenden 
~al de lagere ambtenare n niet of verkeerd begrepen 
be ... wOrden. Zonder afbreuk te doen aan de goede 

"oel' I 
tOcb Ingen der Regenten - gelukkig niet allem~a -. 
beSI .aChten w ij het beter . dat gewichtige dienstbfle~en . 
Qoo Ulten en circulaires in originali of afschrift worden 
eell t ll e:ZOnden althans n ie t vertaald , want hoe goed 
<:lOts Verta ling' ook moge zijn. he t o ver trdt n iet het 

h Pronkel"k 
U "'t IJ e . I"k nt 

~ i k L tradit:~ . getr ouw - .. tradities. voorname IJ °d-
"'e ld . . d d e Ia n en <:Ip In ti"d he t bew ln o ver ez ., 
Il h J en . toen d h 5 -

llliss e eel andere beginse len berustte an t an d f 
ell d I'J'k den ur 

\)lll V e In la nd,che a m'b tenaren gewoon 1 b OO te 
h . ern d I eenig ingen IJ 
'\lOll .. a eringe n . ook van Joya ever per-
s\) en w h d n ten dage nog 

1l~1l' ant er zijn he laas e e 'd nog niet o f 
. d ie het oo rdee l des onderschel s 

5, 

nie t w illen kennen. die dat beschouwen a ls een b elang
stelling. als een sympathie. w elke onvereenigbaa r is 
niet den bestuursdienst. 

Een andere kwestie. w elke wij in di t verband wil ~ 
len aanstippen. is de in de n laatsten tijd o nder de 
Inlandsche a mbtenaren bestaande d rang om w eer de J 

oude B. B. va rmen in te voeren. Men ziet graa\l. d<i't / 
zij de W . knoopen dragen met de daarbij behoorende 
dienstpet. of schoon de zen een andere . practische klee~ 
ding prefereeren , getuige het feit, 'dat zul ke o pdrachten 
aileen worden opgevolgd. wanneer ze nog nieuw zijn. 
Van spontaniteit is geen sprake . Men wil he t 
la ten voorkomen. als zou zoo'n dienstkleeding 9f een 
..song-song" v66r aan de auto inderdaad inhaerent 
zijn aan hee B. B., en wil maa r niet gelooven. da t veJe 
Inlandsche B. B. ambten aren-vooral in de groote ste~ 

den-bij het ter conferenrie gaan naa r de kabopa ten 
hun krissen en dienstpetten niet dragen en liever o p~ 
bergen in hun collegetasschen. 

Men verliest maar al te zeer uit het oog . dat juis t 
op die wijze het zoo hoog noodige contact met de 
bevolking moeilijk te verkrijgen is. omdat het volk 
hen da n beschouwen a ls .. prijaji's B. B. van tempo 
doeloe" die ' niet te naderen zijn door den kleinen 

man, en tegen wie deze moet opzien als .. een afgod·'. 
Het is dan ook licht te verkla ren. dat het yolk soms 
liever aankJopt bij een niet~ B. B. ambtenaa r da n bij 
een Mantri Politie of A ssis tent- W edono. die behal ve 
bestuurs- ook recherche~ ambtenaa r is. d us vrij d ient 
gela ten te w orden in zijn kleeding . 

Het steml o ns inderdaad to t verheugenis. en wij 
kunnen het niet hoog genoeg waardeeren dat de 
Hoogs ~e in den Lande bij d e.opening van den Volks
raad o . m . het o ndervo lgende heeft medegedeeld: 
.In dit ver band moge ik o p een oogenschijnlijk min
der belangrijken . doch in de dagelijksche practijk van 
beteeken is zijnden kan t van de !houdin g der bestuurs
ambtenaren wijzen . Ik bedoeL dat naarma te de diffe
rentiat ie der Indische maatschappij zich vo ltrekt . de 
hoogh~id van het gezag vooral door innerlijke kwali~ 
teiten en door gevoel voor goede vormen van den 
gezag sdrager. doch z oo m in mogelijk door kunstmatig 
gehandhaa fde tradities en etiq uettes d ient te worden 
gehandhaafd" . 

Laten wij met Z . E . de n G ouverneur-Generaal 
hopen . dat de beide bestuurs-corpsen bij de dage lijk ~ 

sche uitvoering van hun taak zich' da n de nieuwe ver-
• houdingen. en opvatlingen meer en meer zuUen weten 

aan Ie passen . Aileen dan zal het Binnenlandsch~ Be~ 

stuur zich kunnen handhaven op het hooge standpunt 
waarop het. ook naar de vaste overtuiging van de 
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regeering. te n volle a anspraak heeft. aileen da n zal 
het mogelijk zijn het Binnenlandsch. Bestuur een dubbel 
keurcorps te doen blij ven zooals he t steeds w a s en 

b lijven kan . ja blijven moet. 

Amen! 
S hurija . 

lngezonden. 

/ Kenda l. 13 Juni 1929. 

G eachte Redactie. 

Ik zou het s tuk in .. Ba hagia" over de laatstge~ 

houden verkiezingen van kies mannen. overgenome n 
in U w tijdschrift van J uni 1929. hebbe- n voor bijgegaan. 
ware het niet. dat U dat s tuk overnam in Uw pe~ 
r iodiek . terwijl U daa ro nd er geen enkele op- of aan
mer kingen, althans een noo t plaatste. waardoor ik 
den indruk kreeg , da t U beaa mt. wat in bedoeld stuk 
v ermeld staat. In hingen van menschen. die g eacht 
worden de werkzaamhe id der Inla ndsche B. B.~amb

tenaren in deze te kennen. word t dat be r icht derha lve 
voor goede munt aangeno men . Het stuit mij tegen d e 
borst d it te moelen consta teeren. 'H oe g root o n thaal 
I.OU dat bericht wei n iet vinden b ij o utsiders e n v oor 
a l bij Iieden. die het Inlandsch Bestuur niet mogen!! 

Is den laatsten tijd - trouwens nu ook nog >- ge~ 
s chreeuwd om lotsverbetering voor de Inlandsche B. B. 
a mb tenaren . ten einde hun rechtspositie zekerder te doen 
zijn . heeft men de. grieven der Inlandsche ambtenaren 
naar voren gebracht . om het Inlandsche B. B.- leven 
dugelijker te maken. thans heeft men nog een misken
ning van zijn w erk moeten aanhooren. waardoor de 
Inlandscbe ambtenaar in een n')g slecbter dagl icht_ 
wordt gesteld dan tot dusverre het geval is geweest. 
Die miskenning geld t dan n iet voor een' persoon aileen. 
maar voor het Inl andsche B . B. o ve r de geheele Iinie. 
Dien indruk xal de outsider do or 'Iexing va n dat stuk 
moeten krijgen en degene n. die voor he t Inl, B. B. 
nieuwe. bete re krachten noodig ach t, ~ b.v. inschuiving • 
van In \. recbtskundigen _ * zal dat bericht met graagte 
ha nteeren ter ve rdediging hunner meening . dat het 
Inl. B . B. kracbten noodig heef! . krachten . welke be
trokken moden worden buiten he t In\. B. B. 

Zij . die bij de verkiezing,m een w erkzaam aandeel 
hebben. zullen bierover een gansch ander oo rdeel beb
ben. Die weten. boeveel voorbereidingen het kost 
alvorens zulk een verkie7.ing uit te schrij ven. verga~ 
deringe n en nog eens vergaderingen, om de zaa k tot 

( 0) Zie : Rectilicatie - Red. 

in d e finesses in te studeeren . De In landsche amble' 
k derhalvl 

naar. die zulk een verk iezing le id t, a n 
oO paratel 

geacht worden in dat opzicht p a raat te ZI)O. h I 
B h . " io e ' 

nag da n de medew er ker. van w ie n 0 a ag la I 
d h oO daar 00 zelfde artike l met groat gebaar meldt. a t I) {' 

z 10 
voor het volk uitlegt. w at regentscha p srad e n eOZ· 0 

" c aa 
En plots slingert een outsider daar e en verWI) alcoj! 
het adres der Inl. B. B. ambtenare n. zoo ma a r sa en 00' 

sadja. zonder d e zaa k tot in bijzonderhede n te 
derzoeken. 

D I B Ik gespro' e nl . B.- a mbtenaar heeft voor h et vo lio 
ken en uitgelegd. wat uiteengezet moe t worden. eO 

de desamenschen s tell en den ambtenaren ook "rageo 
I h kozeO a s oeveel bouws bengkok (ambtsveld) de ver .. eO 

zul1en krijgen . en of I.e ook inkomsten zullen kr,)gde 
als de desahoolden, kortom vragen betreffende IS. 

vitale belangen. Dan pas heeft de verkie zinQ I'la
3

01, 

Oat het meerendeel der desabevolking de . re~;~e( 
schapsraden en v erkiezingen niet begrijpt. ka n eeO 
w eldenkende wei ruiken . We behoeve n Diet eell5 

t de 
desa man te noemen. he t gros der prija;i 's . die IIlla, c' 
verkiezingen etc niets uitstaande hebbe n . zul lell t l 

eteO tegenover oak vreemd staan. Hoogstens w deo . or 
daarvan dit af. dat er regentscnaps raden zull e n W de 
ingesteld met den Regent als Voorzitter. en a lleell dil 
meest o ntw ilckelde n onder he n zulle n w eten . dat , C' 
raden ongeveer dez'e lfde werkza a mhede n zullen ~eo' 
r ichte n als de Plaatselijke rad en e n gemeenlera 
meer zeker niet. ,/ 

S 5 sell . 
te lt . d a t honde rden afgeleve rden der H. I. · pll ,...., 

d us vers ta ndelij k meer ontw ikkeld da n d e desa\1lan .. l1eo 
e lkaar worden geroe pen. Een inge n ie ur ko\1lt bll cit· 

h tneO e n oudt een voord racht 'over d e E inste ill 11,0 
Ko mt ee n week later b ij dezelfde jongelui en I,aa

t \101 

II h I te .' verte en o ver die theor ie. Dan zult U e i ll ' 

o ndervinden a ls die medewerker van .. Bahag "ao 
D e meesten zullen er zl'ch k \1leer 0' geen stee sta 
her inneren . W anneer nu d e jongelui. d ie vee 111•0 

delijk meer o n twikkeld zijn da n de desaman. :tulle !ItO 

van minder be lang voo rkomend e dingen n iet k u!llll ~! 
onthouden. wellicht ook begrij pe n. dan zou \1le ll ; ieo! 
ook nie t moeten verwachten van d en desamaO . 
verstand van kle in~ af no oit gepolijst is geWeest. H,b( 

ErQo de Inlandsche B. B _ ambtenaar heef! zijn "t Jt 
gedaan. n iet zooals .. Bahagia " daar neer;>~hrijft. da de' 
In l ~ndsche ambtenaar een slot op d e n ' mood de:coe' 
saheden heeft gelegd doo t ' • MeOo .. 0' 

' . r e zeggen ... t"" 
sad)a kan Ja soedah. besoek kowe kan bisa 
sendiri" . " 

nlJP 
Wat de verkiningen der leden van d e rege lltdsC IJC I" 

radell betreft. dit %al later. wanneer de tijd a 



ook door d I I d b e n an sc e ambtenaren uitvoerig uitgeleged 
moeten w orde T d tOod n.. a . v. e regentscbapsraden zal de 
I) weI komen . dat Diet aileen Inlandscbe ambtenaren 

maar ook did If ' e e en ze de werkzaamheden der radeD 
aan de be Ik' II . d I vo 109 zu en U1tleggen. Dit. indien altbans 

e nl ambt . 
r'd' enaren net niet reeds hebben medegedeeid 
I) ens de v k " EI b f er lezlOgen. k deel der werkzaambeden 
ee t dus....d . . 

e . ZI)n tl) . vooral In een begmstadium van 
ell nleuwe b . 

litht . estuursvoenng als de onderhavige. Wel-
all . wd de medewerker van .. Bahagia" hebben. dat 
\t ,es Ineens de d vy groote Massa uitvoerig wor t verklaard. 

allneer de kl' h" . het ver arlng van et IOstltuut klesmannen 
verstand h Ik 2:al d van et vo reeds te boven gaat. dan 

va OOr een verklaring van de geheele bestuursber-
rllli n h . 

lIit . g et proces het eene oor in en het andere oor 
41ch d k 

Slott an 00 veel. ved gauwer voltrekken en ten 

reed: ~al er niets in hun hersenen blijven bangen. Nu 

en be . Unnen ze bet woord kiesman niet uitspreken 

eo k:z~gen ze de woorden " kiesmin" volgens "Babagia" 
J, [Ism ., o a volgens een ambtclijk rapport. 

~ert het hierbij te laten . bd oordeel van dien mede

Oord::1 Van • Babagia" is dus wiver een oppervlakkig 
~ Eort . van een outsider . en de miskenning is dan ook 

10ri . 
Pervlakk' nlet op zijn plaats. JUist omdat he~ een op-
het n ' 19 oordeel is van een outsider. behoeven we 

let Ge au serieux te nemen. 
s acht n tllk V e ~edactie. aangezien U eenmaa l het gelaakte 
zou ik an • Bahagia" overgenomen heeft in Uw orgaan. 
lellen U beleeEd willen verzoeken dit schrijven als 
qlien S:~k in Uw periodiek te willen pla.~tsen. ten ein~e 
\leroe echlen indruk die te voorsch!)n mocht II)n 
Ie Pen d' B h . ., oelll oor meerbedoeld artikel in • a agla . weg 
verna e~ en het artikel zelf recht te ' zetten. Gaaroe 
Ie "0 Ill , Ik ook Uw meening ter zake om misyerstand 
I 1I orkOlllen . 
eeodegealchte Redact ie , beleefd dankend voor de ver

P aatsrUimte. 
Hoogachtend 

~ Soejadi 
• ~Ot . 
"'i~ bO~eAan hel vereerend verzoek van den geacht~n .. lnze~:eer~ .01 \velt IlSlaand artikel (dien. critiek op de . Bahagra t he aken 

dOe gelaten). om onze opinie len deze kenbaar e.m 
o~:eQa~h~ij gaarne, doch wij zulle.n .kort en v~f:n~lj~i; I{;';S op 
Sill e f e', Ig aan ollze leus dat "hlj IS onze , kle 
I. k gel en wijst" , hebben ';"ij he! door den in zender gewr;a In
I~ ~(j SchPUbliceerd bedoeld als een aansponng voor d a ke 
. ~~on:n 8. 8 . a';'btenaren om lIog meer activiteil ler z 
1 ~ ,,'e l1i 't -, " B B leven vooral 
qo "e bi e onbekcnd is met het Inlandsche . ' . dal de 
~ . or IIn enl .. zijn Ie meenen, . 
Ij~ . 8 Qh .a nden, zal toch zoo . vrtl d 'et denkbeeldl g 
( tn d QglQ" vermelde feiten Inderdaa " /II va llen . . 

q~t o~Qe r aarorn noemen wij het . trappante l:f de verkiezln!!' 
~e i(i ~srn aan de groote verdienslen der ~: doell , zijn WI) 
I ~Q ;'lJ ee o ' ann en belasle amblenaren Ie ~ort nut zou h ebbe~ , 
~,~ en mlng .Ioegedaan, dal hel wei Z I)I~ eze aangelegenherd 

. tOt t er Interesse wordl getoond v.oor 
nu toe hel g<'va l is geweesl. REDACTIE. 

7 

Onze Toekomstige Ranglijst. 
Met genoegen lezen wij bet desbetrfEende stuk van 

collega Sbt. in .ons laatst vecscbenen ocgaan. want 

ook in Midden-Java verkeeren w ij daarover nog in 
dubio; een onzekerheid, die vaak naar ongerustheid 
overhelt. Men wi! zoo graag weten . welk Dummer 

men heeft; dan kan men zich overtuigen. dat bem 

recbt is wedervaren. EeD ranglijst · beeft immecs te 
voldoen aan eischen van billijkheid en rechtvaardig~ 
heid . Dat de bevoegde Macht hier erostig naar streeft. 

mogen wij wei op vertrouwen : de lange tijd . d ien 
men noodig heeEt om de zaak te orden en. bewijst dat 
er met groote nauwkeurigheid wordt gewerkt. Toch 
is het niet overbodig. dat goede belangstelling in deze 
aangelegenheid van den kant der betrokken en belang

hebbende ambtenaren. zelf wordt getoond . Het meer
aangehaald artikel vaD collega Sbt. nu is ec een voor

beeld van Oe denkbeelden. daarin ontvouwd. zijn te 

goed. om er geen rekening mee te houden. Ook de 

gevallen. daarin genoemd. zijn ons in de practijk wei 

behnd. Inderdaad is de cijferwaardeering nie t bij aile 

onderwijzers en niet op aile scholen gelijk. '!venm in 

bet aantal vakken. Zoo telt de Opleidingsschool te 

Magelang b. v . een yak meer dan die te Madioen .. 
Niet dat er op Madioen 'minder wordr gedoceerd, 
doch eenvoudig omdat voor Landhuishoud- en Land
bouwkunde Madioen een cijfer toelcent. terwijl Mage
lang er twee aparte voor g ee/to Dienteng e volge zal 
de Madioener. het puntenaantal als maats taf aan ne
mende, steeds lager op de ranglijst komen dan ZijD 
volkomen gelijkwaardige collega van l'vfagelang. Het 
geval is niet denkbeeldig, da t een Madioener met e en 

betere diplomanummer hetzeltd~ lot ten deel val t . 
Des te dUikelijker springt het punten-verschil in het 
~Og, wanDeer men de papieren van een O s via- en een 
A . M. S. abiturient vergelijkt, w at gema kkelijk val t re 
begrijpen . waar de A. M . S. zoo.veel meer yakkeD te lt . 
De con sequen tie zou hierdoor mee brengen , dat een 
Aib- Ams-abiturient steeds een h ooger n ummer inneemt 
dan die der O svia. Di t kan d e bed oel ing van d en 

wetg e ver n iet zijn . indien w ij eens de mo e ile na men 
het Benoemi ngsreg lement o p Ie slaa n . in het bij zonder 
de a r ti kel en 8 en 9 (zie voorts Besl. Dir Dep . O . & 
E . ddo . 10 Juni 1915 No. 13997) regelende de waar
deering der diverse d ipl o ma's. Zo.o kunnen deze k leinig
hed en te:oamen een beduidend verschil iD rang lijst
nummer teweegbrengen. Dit springt des te meer n 
' t oog met d e ins telling van de p rovincie. me t haa r 
grootere gebied en grootere aantal A ib ·s . 

Geldt het bovenstaande meer in het b ijzonder voo r 
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de Aib's in de laagste rangan. verschillende vragen 
.:ijzen op met de creeering van en de ben(.emingen tot 
h et regentschapssecretarisambt. Voorzoover mll bekend. 
worden in M idden-Java de secretarissen f 50.- meer 
b ezoldigd dan hun tijdgenooten in actieven bestuurs
dienst. terwijl in Oost-Java dit voorrecht niet bestaat 
Hie rin Iigt misschien de reden. waarom bij velen de 
meeoing' heerscht, dat de secretarissen hooger op de 
canglijst s taan 3angeschreven dan hun collega' s van 
het b estuur. M en mee nt. dat cen tot regentschaps

secreta ris benoemde Assistent-W edono in rang gelijk 
staa t met een a ssisten t-w edono Ie klasse. I ndien dit 

waar was. d a n zou zulks 'een sprong kunnen blijken . 
Ten voorbeeld . Assistent-Wedono no: 7 van de rang
lijst wordt benoemd tot regentschapssecretaris. zijn 
c ollega's boven hem blijven bij het bestuur. zoodat 
no: 7 daarmede eerd er den rang van assistent-w edon o 

Ie kl asse bereik t dan zijn ambtgenooten voornoemd. 
In gew o ne geva llen zou toch juist het omgekeerde 
moeten g e&chieden. w aar het personen betreft v a n ge

lijkwaardige capacite iten . 
Bij de a a nstelling van adjunct-secretaris kan men 

ook h etzelfd e te zien krijgen. Men neme b . v een 
Aib. d ie geroepen wordt h et adjunct-secretarisambt te 
vervullen . eveneens o P .f 50.- m eer dan zijn tot 
dusver genoten bezoldiging. zooda t hij in zijn nie uwe 
functie meer verdient dan zijn collega's met een zel f
den diensUijd; zelfs nog verder ; hii kan meer krijgen 
dan zijn collega assistent-wedon o titulai r. Alszoo kan 
bet vorengenoemde o p een pa sseering lijke n va n 
oudere ambtgenooten. temeer in d ien de gevestigde 
meening zegt. dat een a djunct-secretaris gelij k staa t 
met een onderdistrictshoo fd . H o e nu? Hebben we 
bier twee corpsen of hebben d e twee categorie A ee n 
zelfde ranglijst? . . . . . Laat het voo r dezen keer 
genoeg zijn en laten wij dit b esch o uwen als e en a a n
v u lling op het artikel van den heer Sbt . W ij v le ien 

ons met de hoop, dat de redactie moeite za l doen d it 

on der de aandacht der autor iteiten te brengen en, 
moge het zijn hiervan nota worden genomen , E n 
hoe schielijk zal deze onzekerh eid verdwijnen. indien 
de bevoegde auto riteiten onze redactie met een sch rij
yen zou will~n vereeren. dat helderheid kan b rengen 
in de zaak! Wij gelooven. dat de redactic zulks ook 
zeer op hoogen prijs zal stellen . 

Sa stroprodjokC'esoe mo. 

Boekbespreking. 
OIissit· 

In dank ontvingen wi; van den Boe k- e n COOl g 
126 Semaran 

handel "Kemadioean · . Ambengan . . chI 
. d' d Chmtes 

twee keurig uitgeweckte handlei mgen er k O!' 
taal (Hok Kian en Tjing 1m). alsmede een boe. d~a 

O boorte . 
wijd a'Vl de herdenking van den 5 sten ge 
van R. A. Kartini . ' I lilt! 

Voor Bestuurs- en politieambtenaren. die vee oil' 

C h ineezen omgaan. zijn de eerste twee we~ken lII~g 
misbaar, terwijl het laatste gedenkboekje OIetbelang 
ontbreken in de bibliotheek van een ieder. dIe 

s1eit in de Indische vrouwenbeweging. 

Redactie. 

~ 

De Rede van den GouvernelW 
Generaal bij de opening van de 

0, voorjaars" zitting van den 
Volksraad. 

Richtsnoer voor ons werken en strevefl . 

De algemeene Iijnen van het 
landsbest uur . 

. tee. 
De 4 de_voo rzlt Je~ 

Mijnheer de voorzitter. mijne hecren [ed en v:~neOO' 
Volksraad : _ Wederom in uw mIdden verse l' tJ",e~ 
thans te r opening van h e t elfde zittingsjaar vao 'e,deO 
raad, mag ilr:: in d e ze za al voor het eerst zijnen Vi 
voorzitter begroeten. " . det' 

lk stel het op prijs u. mijnheer d e voorzitter. IOpaleo 
o mgeving mijne hartelijke gelukwenschen te her bljj ~ 
met het vertrouwen, waarvan H M. d e Koniog lO oede' 
h eeft gege ven door u tot dit hoog e e n verantW O f1lee~ 
Hjke ambt te roe pen. een vertrouwen, dat alge d! iO 

. wordt gedeeld en zijn volle rechtvaa rdiging VI~ deo' 
u we pe rsoonlijk eigenschappe n en u w e bekwaaOl ~Ioel 
waa t va n u in en buiten den Vol ksraad zoo over 
dige bewijzen hebt g egeven. ,,001: 

Met t!en e nkel w oord w il ik hier bij o o k uweo. ti l1lJs 
gang e r gedenke n . die gedurende d e la a ts te vi er %ltof1leOj 
la ren d en thans door u bekleeden ze tel heeft iogen "oil 
Onde r het presidium van mr . N eytzel d e, Wilde "gO 
d e .g roote overgang plaats. waa rbij deze raa d d e(i 

a dvlseerend tot medewetgevend' licha am herv o r f1l oe 
het ~.o\.lege v a n g edeleg eerden ingesteld werd il lig 
toewlldlOg en het inzicht . waar mede d eze o verg jj lle 
door uw ambtsvoorgang er is ge le id. hebbeo ~o"( 
a~htlDg e? d a nkbaarheid. Deze gevoel ik ook deie• 
Zlln overlge verd ier/sten a ls voorzitter zooals deo 
door mr. s' Jacob namens d en Volksr~ad. door 



regeeringsgemacht igde voor algemeene zaken namens 
de regeerin g , en door den directeur van Financien 
namens de regeeringsgemachtigden, bij het ambtelijk 
afscheld, in het Heht gesteld. . 

Belangstelling 
. a n . buitenaf. 

Het nu afgeioopen jaar heeft zich gekenmerkt door 
eeoe verheugende toeneming van bezoeken van voor
aa~tsaande personen uit het open bare. cultureele en 
~I enleven. van Nederland en andere staten. wier 

angstelilOg. door de regeering slechts ka :l worden 
\lcwaardee rd. 
dAis elkc overgangsperiode wordt ook die, waarin 
v e~e \lewes ten zich thans allerwege bevinden. van 
c e erlei standpunt beschouwd en beoordeeld. Tot welke 
.~nclusies men daarbij door eigen aanschouwing moge 
f~.n gekomen . schijnt mi;- van minder belang dan het 

. IIi It. dat ieder dier reizigers, teruggekeerd, met voldoe
venH heeft getUigd van het werk, dat hier is. en wordt 
te [Irtcht en van de ontwikkelingsmogelijkbeden hier 

ande 

Va Van de vele bezoekers noem ik slechts de namen 
Grenkele gasten uit het buitenland. ." 

Ian daaf en gravin De Rethy brachten a~n . lndle een 
stelY' Urlg bezoek. Hun intensieve en veelzlJdlge be lang
kent'~~ w~s evenredig aan hunne waardee~ing en er
and e IJ .kheld voor hetgeen zij hier mochten zien en 

ervlnden 
De d . 

Org Irecteur van het Bureau fnternationai du Travail. 
"'asaan van den Vo lkenbond. de heer Albert Thomas. 
lIaSt gedur<ende enkele d a gen op Java eeo welkome 
elien~ Een Spoedig d aarna ve rschenen rapport . ~erm ~ ldt 
de veelszlns uitstekende Indrukken van Indle en van 

arb 'd I d Z el sverhoudingen hier Ie an e. . 
deed Exc . de gouverneur _ generaal van Indo - ChIna 
ill 0 Illet den commanda nt van de Fransche zeemacht 
\lew OSt-Azie Ned ... lndie de eer aan van een hoo~elijk 
\le <la~deerd bezoek hetwelk aanving te BataVIa en 

Vol d ' J B I' Dlt be~ II werd door eene reis over ava en a I. . 
ele oek Van dezen symDathieken landvoo;J d verlevendlg
in bvedi!rom het besef. welk een ook voor de wereld 
ill It <I<I r geheel belangri;ke taak door Westersche natles 
V\tlel et OOsten wordt ver vuld en nog onverstoord ver-

D Illoet worden. dit 
iilar eze reeks van bezoeken zal in Augustus v~ 
~iI' voorloopig worden besloten met dat vaS' unne 

Jesteiten den koning en de koningin van lam . 

Int er natio na1e 
bet r e k kin gen. 

t Bl(ik I d'" ds meer interna
i()n<l l t uit di.t alles, hoe Ned.- n Ie stee ebeurtenissen 
~P ill~ oelangstelling trekt. ookan~e~e fa ndsch _ Indie I, be ernatio'naal gebied, waarb lJ ': er 

l:ie~tOk.k.e n. verdienen hier ve rmeld!ngCommis5ie. ler 
~eSt\td oe2;oek van de OPil1m_Enq~ete~ h w ilen voor
'# ()en b~ring van vraagstukk~n,. wel

d
: r %Haagsche Con

l ell ti II de aanstaande herzlenlng b erd accoord van 
1)25 e . "an 1912, en het daarop ge ase 

• IS tegemoet te zien . 
• 
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Ben herziening van het· Douaneverdrag tusschen 
~ederland en Chi~a vond in December van het vorig 
Jaar plaats. DaarblJ herkreeg dit rijk grootendeels zijn 
tanefautonomle ten aanzien · van uit Nederlandsch 
grondgebied afkomstige goederen. 

Door toetreding van Nederland. voor het geheele 
staatsgebied. tot de Luchtvaart-Conventie is het lucht
vaartrecht bier te lande 'onder internationale overkoe
peling gekomen . . 

Een onderzoek van het sUikervraagstuk door een 
delegatie van het Bconomisch Comite van den Volken
bond, met deskundigen van de riet- zoowel als van de 
beetwortelsuiker-industrie. is te Geneve aangevangen. 

In de stad van den Volkenbond zijn thans mede 
voorloopige besprekingen aangevangen van verschillen
de arbeidskwesties. waaronder het heerendienstvraagstuk. 
Als lid en als adviseurs van de delegatie der Neder
landsche regeering werden onder meer drie. in deze 
zaal geen onbekende personen uit Indie aangewezen, 
waarander twee inheemschen. Deze eerste aanwezigheid 
van inheemschen in een vergaderzaal van den Vol ken
bond constateer ik met voldoening . Een land dat door 
zijn ligging. zijn in- en uitvoer. zijn volksgroepen en 
godsdiensten met verscheidene dee len der we reid ver
bonden wordt. moet vele zijner vraagstukken, meer 
dao tot nu, in internationaal verband leeren zien. Deze 
taak rust oak. zelfs juist. op de in heemschen die er 
van doordrongen mogen worden. dat de mate van 
zelfbestuur OVer deze gewesten voor een groot deel 
mede afhankeli;k is va n de vraag. in hoeverce aan 
interna tion a len standaa rd kan worden vo/daan. 

WeI 9 e v in g. 

Op he t ' gebied van de rechtspraak ovec Inlanders 
zijn verschillende regelingen in voorbereiding: een 
rege ling becreffende d e rechtspraak over de inheemsche 
bevolking. die in het genot harer eigen rechtspleging 
is gelaten. za l vermoedeli;k in gewijzigden vorm uw 
college in dit zi ttingsjaar opnieuw worden aangeboden: 
een voorstel tot regeling der godsdienstige rechtspraak 
kan eveneens in den loop van dit jaar worden tege
moet gezien. 

Door de voogdijraden w ordt in toenemende mate 
nuttig werk verricht. Naarmate dit instieuut bij het 
publiek meer bekendheid begint te erlangen. nemen 
de werkzaamheden der voogdijraden in omvang toe. 

In hee afgeloopen jaar werden de reeds vroeger 
ondernomen pogingen om de vrijheids5traf zooveel 
mogelijk te doen strekken tot opvoeding van de ver
oordeelden tot een Duttig en ordelijk leven, met succes 
vo·ortgezet. 

In aansluiting aan dit streven werd de verdere or
ganisatie van de nazorg der one!ilagen gevangenen en 
in het belang h"unner reclasseering met Kracht ter hand 
genomen , Oak het particulier initiatief begon op tot 
erkentelijkheid stemmende wijze gehooc te geven aaD 
het tot het puhliek gecicht beroep tot medewerking 
aan den reclasseecing <acbeid. 

De frequenle aanslagen, welke in den laatsten tljd 
door koelies zijn gepleegd op personeel der onderne_ 
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mingen. in het bizonder ter Oostkust van Sumatra. 
geven mij in de eerste plaats aanleiding tot een woord 
van warme deelneming met de slachtoffers en hunne 
nabestaanden. Het verschijnsel heeft de volle aandacht 
der regeering en een onderzoek naar de aanleiding en 
naar de diepere oorzaken van die aanslagen is gaande . 
waarbij ook wordt nagegaan. op welke wijze tegen 
dit ernstige euvel zou kunnen · worden opgetreden 

Op het departement van Justitie zijn in voorberei
ding een novelle op de regeling van de arbeidsover
eenltomst en op de assistenteDregeling. 

Het overleg met de werving'sorganisatie tot verbete
ring der werllingsmethodeD heeft voortgang gehad. 
zoodat de opheffiDg dec beroepswerviDg en eene nauwere 
onderlinge samenwerking der eigeD wervings-organisa
ties vermoedelijk nog dit jaar zullen kunnen worden 
tegemoetgezien . 

Sedert 1 Januari 1928 tot 1 April 1929 werden 
particuliere landerijen aangekocht tot een uitgestre ktheid 
van ongeveer 30.000 bouws en voer een bedrag van 
5.6 millioen gulden. 

Met de geleidelijke afschaHing van de wacht- en 
rondediensten voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen 
zal een aanvang worden gema<\kt. 

Ten aanzien van het heerendienstvraagstuk kan 
worden medegedeeld. dat den Volksraad een ontwerp
ordonnantie zal worden voorgelegd. waarbij de heeren
dienst op de buitengewesten in beginse\ wordt af
ge.chaEt en door een wegenbelasting vervangen. Aan 
die regeling zal aanstonds uitvoering worden gegeven 
voor d ie streken. w aar dit dadelijk mogelijk wordt 
geacht. terwijl daarmede verder geleidelijk zal worden 
voortgegaan . 

Omtrent het tijdstip van indi ening van het rapport 
van d e commissie voor de financieele v'erhouding 
tussch en het land en de verschillende a utonome ge
meenschappen kan nog geen zekerheid wor den gege
v e n. Ben o verzicht. door de commissie aan het eind 
v a n het vo rig jaar g egeven van den stand harer werk
zaamheden . w elke seder t wede r belangrij k zijn ~evor
derd, werd den V o lks raad aangsboden . 

M et d e v erbetering der kampongs in d e stadscentra 
w o rdt aan de ha nd van een in overleg met d e gemeen
ten sa me ngestelden leidraad voortgegaa n . Voor het 
verleenen van s ubsidies tot di t doel w erd een gelijk 
bedrag op d e ontwerp- begrooting uitgetrokkeD als het 
vorig ja ar. De rEige ling v;;:n he t ver leen en va n steun 
in d e kosten van onderhoud der in d·H verba nd tot 
s tand gekomen werk en is nog in overweging bij de 
eo mmissie voor de £inaneie" le verhouding . doch in 
afwachting van het door d ie commissie uit t e brenge n 
advies is d e mogelijkheid opengesteld tot h e t ontv ang en 
van subsidie in g eva \len. w aarin de noodzakelijkheid 
dBarvan blijkt . • 

Het vraagstuk hoe het contact der g emeen tebesturen 
en de binnen de gemeenten gevestigde it.h eemsche 
bevolking kan worden versterkt. b lijft de v o lle aan
dacht behouden zoowel van de regeerinll a ls van die 
besturen zelve. 

Ais een der middelen, die kunnen strekken to t be
vordering van dat contact . kan genoemd worden de 

kit be' uitbreiding van het aantal der tot de betro en o' 
volkingsgroep behoorende raadsleden . Voor gePl;e or 
teo. waar na gebouden onderzoek blijkt dat de b ~c' 
haar aanvaarde taak dan wei de toegenome~ . e in 
kenis dier groep een ruimere vertegenwoord,g,ngbcl 
de gemeenteraden wettigt. zal een uitbreiding van or' 
aantal aan die groep toekomende zetels aan bet ~lijk 
deel van den Volksraad worden onderworpen. gh·ed. 
onlangs reeds voor de gemeente Malang> is ges'"d:if,S 

De c,)mmissie. ingesteld om der regeering van a dt 
te dienen nopens een tecbnische herziening van e.O 

P . Cle, 
Stadsgemeente-ordonnantie en van de roVln . ci. 
Regentscbapsordonnanties. welke tevens een ~rlnzlll 
pieel herziening van eerstgenoemde ordonnantl~ dt 
voorbereiden. kwam met haar ver~lag betreffen eeids 
technische herzie nin.g gereed . Dit verslag werd ber 
door den druk openbaar gemaakt. ""trO 

De bestuurshervorming op Java en Mado.e:a ""erd 
verder uitgevoerd. Met ingang van 1 Januan ,. \. teld, 
de tweede provincie. de provincie Oost-Java mgeS tieS 
ter wijl nog in deze zitting de ontwerp_ordonnan,,110 
tot instelling van de provincie Midden-Java. end gt. 
de daarbinnen gelegen regentsehappen en sla SzijO 
meenten zuBen worden aangeboden. IntuSschen ill 
de verkiezingen voor de a s, regentschapsraden 

Midden-Java reeds voorbereid. . ' ""or-
Eveneens zal zoo mogelijk nog in deze zltllng. e r\(' 

den aangeboden het uw college reeds toegezegd 'oil uts ' 
plan voor de verdcre doorvoering van de bestll 

hervorming in de buitengewesten. 

o n d e r "" il 5· 
·t-• r \11 

Ten aanzien van het Westersch lag er en lllee elijIC 
gebreid lager onderwijs kon de opening va.n een g 83~{ 
aantal nieuwe scholen als in 1928 mogell] k gelJl koll ' 
worden. Ook hel Inlandseh onderwijs en het va 
derwijs breidden zich regelmatig uit. . . heef~ 

De Hollandsch-Inlandseh Onderwijs Com llllSSle elell 
haar werkzaamheden aangevangen met het verza lJl oor 
van zakelijke gegevens . welke onontbeerlijk zij (~J1~odt 
een onbevoordeelde besehouwing van de versch' dell' 
factoren. die h e t haar voorgelegde vraagtuk be'in vloe ids 
De eerste vruchten van haar onderzoek hebben be:tooc 
het licht gezien. welke gevolgd zullen worde n tJllI' 
verdere partieele publicaties van het verza llleide it! 
teriaal; daarna zal de commissie haar stand punt 
een eindrapport bepalen . issit 

Het eindrapPorl van de Voorlicbtingscolll;feode 
voor het Teehnisch· en Ambachtsonderwijs betr~ ' dill ~ 
de b ehoeft'e aan een middelbare technische op e l

oo(' 
hier te lande en de wijze. waarop daarin w a re te " 3~1 ' 
zien, is onlangs door den druk openbaa r gell13 dil 
teneinde de bij een bevredigende oplo.s" ing "a~3ti" 
vraagstuk ten nauwste belang he bbe nde en d jllg 
leve ndi\l b elang steBende groepen der salllenle"ssie 
gelegenheid te geven zich over de door de CO(1lIl1~e jl 
ontwikkelde d enkbee1den in het openba a r u i t te spredillg 

Doordrongen van de wenschelijkhe id van u itbre\tej l. 
v~n het hooger o nderwijs m et een Ii tteraire faC~djge 
OIet aileen al s middel tot v o rming van taalkU . pel 
werkkrachten. maar ook als een t raal orga~1O voor 



taal_ en volkenkundig onderzoek van den I d ' h 
arch' I h n ISC en 

It 
Ipe. edt de regeering opdracht gegeven. een 

~.c erna voo d . h . d d r e IOnc tlOg en ver ere organisatie van 
e~en tak van hooger onderwijs te ontwerpen welk 

se erna tot grondslag zal strekken van bespr~kingen 
In een later in te stellen commissie. 

G e z 0 n d h e i d. 

~iC~e . gunstige gezondheidstoestand van 1927 ~ette 
d I' In 1928 voort; met name valt een aanzienlijke 
d a Ing te verrnelden van het aantal slachtoffers van 
'v e P~st. dat van bijna 8000 in 1927 tot 4600 in 1923 

erlllJnderde. 

v Framboesia_ en mijnwormbestrijding werden krachtig 
Oortgez t 0 d b ia he. p e asis van laatstgenoemde werk-

aaa~ eden maakt de medisch-hygienische propaganda 
nZlenl"k een I) e vorderingen en ontwikkelt deze zicb tot 
~ Voor de volksgezondheid zeer belangrijken f<;lctor. 

Werket den aanleg van de ornvangrijke assaineerings
Bat e~ In de rnalaria-gevaarlijke visebvijverz6ne bij 

DaVia werd een begin gernaakt . 
naa e

l 
dOor bet land met eenige gemeenten opgerichte 

voll;lll O~l:e vennootschappen voor de verbetering der 
bou Sh~lsVesting brachten meer of Minder omvangrijke 

. Wp annen tot uitvoering. 

E con 0 m i s c h e toe s tan d . 
De I 

van I a \lelDeene economische toestand op het gebied 
loope an?houw, cijverheid en handel was in het afge-

De n )aac niet onbevredigend. 
voo geoogste oppervlakte en de hoeveelheid der 
Illid~nfalll~te voedingsgewassen bleef boven het ge
heid e de. waardoor wederom een belangrijke boeveel-

l' Producten beschikbaar kwam voor uitvoer . 
Prod:n . gevolge van de lage rubberprijzen liep de 
Ilalll Ctle van Inlandsche rubber terug. daarentegen 
tijk de opbrengst van peper en Robusta-koffie belang
'ileefttore Cen nieuwe ziekte in de koffie op Sumatra 
sa lll e • edenen tot bezorgdbeid. Gehoopt wordt dat 10 

afdoellWerking met het Aig. Landbouwssyndicaat een 
D nde bestrijdingswijze zal worden gevonden . 

~ijz: ondernemings_landbou~ bleef zich op norma le 
Qlld

er 
Ontwikkelen, al ging ook de rubbercultuur g.ebu.~t 

lllOeil .. lage prijzen en leverde de afzet van suiker lI)dehjk 
Ii Ilkheden op. 

liep et" eijfer van den houtafzet door het Boschwez~n 
als bl)na 2'/2 millioen boven de raming hoofdzakehJk 
lalld l1e vo lg van een grootere afname voor :'nn~n
"a" s<:h verbrUik hetgeen wijst op een ver etermg 
Qe () dell economi~chen toestand. Hiertoe werk~e oo~ 
sQIt\ IllStandigheid mede dat de grootere product~: v:e. 
"olk~1ge Westersche cultures meer geld onder 

1119 b 
~ I\l\d ra~ten. ..' 'n de welvaart 
"ltll.llellere .~eekenen . welke op 5tll~I~~k I achterui tgang 

"Il. d wllzen, zijn een aanmer ell e d pandhuis
"~ilill e Ilerniddelde balanswaarde der OPk ehle panden 
~'1 ee gen door het gouvernement

d 
inb~~ d:

c 
afdeelings-

~tt d II daling van den achterstan I) 

~:~a-banken dvee.tapel en de 
de verbelering van den run 

1 , 

bestrijding van beslDettelijke veeziekten werd succesvol 
voortgegaan. Meer intensieve bemoeienis met de klein
en plutmveeteelt opent ook Ie dien aanzien gunstige 
perspectJeven. 

In den toestand der Europeesche en Inlandsche 
nijver~eid kwam in het afgeloopen jaar weinig ver
andenng. De tndustrie gaf in het algemeen een beeld 
van · normale en ongestoorde ontwikkeling te zien. 

Ter bevord~~ing van de inheemsche nijverheid zijn 
uw college bll de ontwerp-begrooting voor 1930 
voorstellen ingediend. die in de lijn liggen eener ge
leidelijke uitbreiding van de nijverheids-voorlichting. 

De uitvo~rhandel werd over het algemeen voor 
groote verliezen gespaard. ·Lagere prijzen van export
producten werden in vele gevallen gecompenseerd door 
een grooteren omzet en bleven op enlcele uitzonde
ringen na loonend. 

De invoer was over de geheele liaie hooger dan 
in 1927; vooral de invoer van manufacturen steeg in 
het afgeloopen jaar niet onbelangrijk. 

De toestand op scheepvaartgebied, zoowel binnen 
den archipel al~ in de groote vaart, gaf redenen tot 
tevredenheid • . 

Zoo wei het zich sterk ontwikkelende. moderne 
motortransport als de noodzakelijke openlegging van 
nieuwe cultuurgebieden deden het wegenvraagstuk in 
zeer bijzondere mate op den voorgrond treden. 

Met de uitvoe:ring van irr igatiewerken wor<lt a ls 
tot dusver krachtig voortgegaan. 

De goederen-beweging en het scheepvaartverkeer 
in de bedri;Eshavens bewegen zich gedureode de laarste 
jaren in een sterk sti;gende li;o. 

De gang van zaken bi; de twee groote verkeers
bedrijven, de 5.S. en de P. T . T. gaf ook in het 
afgeloopen jaar weder reden lot tevredenheid. De in
kornsten uit het vervoer over de ijzeren wegen zijn 
ten op.tichte van !927 aanzienlijk toegenomen, terwij! 
mede bij den Post-. Telegraaf- en Telefoondienst een 
belangrijke stijging van ontvangsten valt te consta
teeren; in verband hiermede konden met ingang van 
dit jaar verschillende posttarieven worden verlaagd . 

De gunstige resultaten. met de radiotelefonische 
proefnemingen verkregen, maakten he t mogelijk op 7 
Januari j. I. de verbinding tusscben Indie en llet moe
derland voor het publiek verkeer open te slellen. 

Het gebruik va n den op I November; I. voor het 
publiek geopen ien luchtverkeersdienst, we lke door de 
K. N I.L M. wordt onderhouden. overtrof de verwach~ 
tingen. Uitbreiding van het luchtnet is in voorbereiding . 

De fen 5 i e. 

Zooals uwen raad bekend. is op eDkele punten ten 
aanzien van de strekking van de in 1927 door het 
opperbestuur vastgeslelde grondslagen voor de verde
diging van en de organisatie van de weermacht in 
Ned -Ind;e bij de regeering tWijfel gewelet. welke 
nader overleg met den minister van Kolonien, nood
zakelijle maakte. Nu dit overleg is afgeloopen, is met 
de uitwerking der grondslagen een aanvang gernaakt . 
Nadat tusschen de voorstellen van de commandanten 
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. van land- en zeemacht het noodige verband zal zijn 
gelegd en zij zullen zijn getoetst aan d~ eischen. welke 
hd budget stelt. zullen de ter uitvoenng ~oodlg. ge
aehte voorzieningen uwen raad tel ken Jare Utt d e 
.ontwerp-begrooting kunnen blijken. 

lk stel er intusschen prijs op. thans reeds mede te 
.deelen dat die voorzieningen niet zullen leiden tot 
verzw~kking van de we ermacht. doch vee leer beoogen. 
zonder uitzetting van uitgaven te geraken tot eene 
organisatie. waardoor meer dan tot dusverre ~al.worde~ 
voldaan aan de eischen. welke de neutrahteltshand
baving doet gelden en tevens rust en orde in deze 
gewesten. in niet mi ndere mate dan thans het geval 
is. zullen worden gewaarborgd. Wat in het bijzonder 
de la ndmacht aangaat. kan dit doe! worden bereikt 
door binnen de grenzen der be·staande formatie de gelden 
en middelen op andere wijze aan Ie wenden. terwijl w at 
de marine betreft. binnen de perken van de beschikbare 
middelen geleidelijk wordt voortgegaan met het treffen 
van maatregelen tot instandhouding van de weermacht 
ter zee. 

Ten aanzien van de · zeemacht kan nog w orden me
degedeeld. dat op w etenschappelijk gebied de ma rine 
hare medewerking verleent door H. M. '5 opnemings
vaartuig W illebrord Snellius beschikbaar te stell en 
voor de diepzee-expeditie in het Oostelijk dee I van 
den archipel en een onderzeeboot voor ' het doen van 
gravimetrische waarnemingen. 

Fin an c i e n . 

Voor de landsfinancien was 1928 nog een zeer 
gunstig jaar. hetgeen reeds daa ruit blijkt. dat. een bedrag 
van f 22 millioen aan nagekomen uitkeeringen uit de 
Nederlandsche Oor!ogswinst-belasti ng buiten rekening 
gelaten. de opbrengst van de gewone middelen het 
reeds hooge cij!er van het voorafgaand jaar nog met 
rond E 10 millioen te boven ging. 

Bij nadere beschouwing van de verschillende groepen 
van landsmiddelen over 1928 blijkt. dat in het bijzonder 
de opbrengst van de belastingen en de overschotten 
van de bedrijven tot dit resultaat hebben geleid en 
dat deze inkomstenbronnen voldoende krachtig vloeiden 
om eene belan9rijke verminciering tegenover 1927 van 
de - op zichzelf nog ruime _ ontvangsten uit de pro
ducten. goed te maken. 

Het waren vooral de invoerrechten en de accijnzen, 
waarin de algemeene welvaartstoestand min ot meer 
wordt weerspiegelJ. die aanzienlijk grootere baten in 
's landskas deden vloeien dan waarop was g.,r~kend. 
terwijl de opbrengst van de belangrijkste heffing van 
h~t grootbedrijf. d~ vennootschaps-belasting nog zoo
danig de nawerk.ing onderging van de zeer hooge 
productenprijzen uit een wat verder terugliggende 
periode. dat het in \ 928 in de schatkist gevloeid bedrag 
de opbrengst van h~t vooraf gegaan jaar nog overtroL 

Daar verder - afgezien van een in Septer.i ber 1928 
bewerkstelligde extra-schuldaflossing van 13 millioen_ 
de gewone landsuitgave:n in t9taal slechts weinig afwe
ken van de daarvoor in de beg rooting uitgetrokken 
bedragen. kon de dienst 1928 met een belangrijk voor-

---
deelig saldo dat tbans op E i6 millioe~ wordt geraalDd • 
worden ·aEgesloteD. . . . a; ·bad 

Het gunstig verloop van bet vonge dlenstJa de 
tot gevolg. dat de kaspositie van bet land gedueen

er_ 
het geheele jaar 1928 zeee gunstig was eo br.acbt ~ ar 
der mede. dat het totaal van de schuld in dat ':el 
van f 1045 mill ioen tot f 1003 millioen daalde. boe rd 
rond E 60 millioen aan buitengewone uitgaven we 
besteed. be' 

De da\ing van de lndische schuld. welke. s.eder~eeft 
gin 1924 tot een bedrag van rond t 290 millloen ,eO 
plaats gevonden. niettegenstaange doorloopend va" 
aanzienlijke vastlegging van kapitaal in den vorlJl dr\l~ 
buitengewone uitgaven plaats vond. beeft den defe 
van den rentelast belangrijk verlicht, terwijl een verzieo.o 
verlichting van dien last mag worden tegemoet ge veo 
zoo spoedig bet mogelijk zal zijn. uitvoering te gelet tt 
aan de recente wet betreffende conversle van en 
Indische leeningen 928 qe 

Toch was. reeds in de gunslige cijfers van 1 I 'rO' 

prijsdaling te onderkennen van een aantal ~tap:'~lke 
ducten. met name suiker. cao.uctchouc en tm. de 
daling in belangrijke mate van invloed . zal zijn o:e~d~ 
financieele resultaten van 1929 en welke,_zooals 'oe 
bet vorig jaar van deze plaals werd opgemerk t ·"""-vao 
regeering er toe had gedwongen. haar progralJllJlaer~le 
nieuwe maatregelen tot voorzieningen van Ult 
urgentie in te perken . ~ . g. 

Ook voor 1930 moet met lagere baten uit de ..,0'( 

winstbedrijven worden rekening gehouden en "'£eo 
verwacht worden dat de vennootschaps· belasting 1929 
aanzienlijk geringere opbrengst zal geven dan voor de 
kon worden geraamd; anderzijds tooneo . echteC"olll 
meeste bronnen van inkomsten. voornamelijk als ge lllPO 
van een sterke stijging van de productie van vet' 
en mijnbouw en van de bev olkings-culturen van on iO 
jarige gewassen. in het algemeen bevredigende e !l,eO 
enkele gevallen - 'lIIaarbij ik denk aan invoerreC 
en accijnzen - zelfs zeer ruime accressen. Id'o 

De zooeven geboemde. het budget in tegenge,;;t
e 

0"1' 
zin be·invloedende tendenzen. n . 1. een kracb tlg e i)·O~ 

I ... ·kk I nerz I pooling en ontwl e ing van de productie ee ,0 
en prijsdaling Van de belangrijksle stapelproducten 

00( ' 

een peil, waarop in het algemeen niet meer dan det' 
male ondernemerswinsten zul1en w orden behaald a O elOe 
zijds. h ebben tot gevolg. dat volgens de opgest 

t if! 
ramingen voor de uitgaven van den gewoneo dieos cjllO 
1930 rond f 18 millioen meer beschikbaar zal ZI1;IICpl. 
volQens de begr~oting voor 1929 het geval werd gi\<bllt~ 

Dlt betrt::kkehJk gering accres van de besch etP 
middelen noopte de regeering zicb ook in de ontW j(i"Q 
beg rooting VOor 1930 een groote mate vat:' bep~ ,,110 

op te leggen ten aanzien van het voorbrengefdzllll~ 
meuwe maatregelen en dwong haar . er - t"tl hoo elle 
mede te volstaan ; die voorzieningen te treffe n . VleiO" 
door den onvermijdelijken uitgro.ei van de overP 

orgamsatle vols trekt geboden scbiJ·neil. "ef! 
I . d d 'II0J . n ml~ ere mate an ten aanzien van den ge dpe l ( 

dlenst 21et de regeering zich tot terugboudep.d·efl' 
verpl~~bt ten ~anzien van den buitengewonen ~ oe 
en ZIJ he eft nlet geaarzeld, met handbaving vB 



beginselen Ik d ge . we e aan . e belasting van den buiten-
diewkone~ di e nst ten g rondslag liggen. in de begrooting 

aoltaals-uit d' " g a ven op te nemen. waarvan de besten-
Iglng en . . d 

Ove h 'd b ve.~rulm lO.g van e opbrengsten van de o el s edrtJven afhankelijk zijn . 
ling It nog bes taande onze kerheid. hoever de prijsda
en en. ;:,aar o p zooe ven werd gedoeld, wilen doorgaan 
[ege;n oeve rre h e t budget langs tal van kana len 
dw' rnat.g steun zal vinden in de groeiende productie 

.ngt de " ' een f regeenng. ook oven gens op menig g e bied 
pia a ~achtenje houding aan te nemen. In de eecste 
de ats IS d'at het ge val op het gebied dec belastingen' 

voorlig d b h • verz . gen e egrooting oudt dan ook noch met 
drukwartng .. noch met vermindering van den belasting
inko rekeOlng. Doch ook ten aanzien van de lands-· 
de rlIlsten, die een retributief karakter dragen, moest ege . 
Welke e.~lng voorshands afzien van enkele verlagingen. 
waarbr ZIJ op zich zelve gaarne zou dooevoeren,
!ari'!" J III het bizonder aan de posttarieven en de 

Ee en Voor loodsgelden gedacht wordt. 
aang: afwachtende houding moest in zooverre mede 
van dnomen worden met betrekking tot de raming 
bedra en . tinpeijs. dat die prijs gesteld weed op een 
daaro g. lets lager dan de marktprijs thans. doch 
opbre eVens werd gerekend op eeoe mogelijk hoogere 
lIaveo og.~t. waartegenover tot een gelijk bedeag uit
niet w zlJn gesteld. welke, iodien die hoogere opbrengst 

Ordt bereikt. achterwege zullen worden gelaten. 

M u n t w e z e o. etc, 

Met d . . 
1919 e Ultvoering van de wet van 27 November 
IllUOt' w'!lke een ommunting van de teekenmunten in 
lIadat van het gehalte 720/1000 voorschrijft. kon -
VOOr hO zake de voorstell en van de Staatscommissie 
<lanlle et Muntwezen w a s beslist _ opnieuw worden 
tet 0 "angen. Tot dusver werd rond f 15 millioen 
""etkz:IIlUnting naar's Rijks munt gezonden, waar de 
~lIlte arnh eden in 1929 en 1930 met de meeste kracht 
\) 0 Wo d d b h "d I"k IltrekI< r en voortgezet. Uiteraar rengt et tl) e IJ 
cle I:i en Van groote hoeveelheden zilveren munt aan 
bU;ettrl:Ulatie mede dat het uitstaand bedrag aan munt-

eo b' . ' " V <to elangrijlc hoog er is dan In vroegere Ja re? , 
<j 'l ll 's de in 1924 aangevangen algeheele reorgaOlsatle 

~ s L~ .lds betalingsveckeec' is het eecste gedeelte 
~ed~ arnent rekking van aile comptabiliteitsWerkzaam
'(l etll~e op een zoo beperkt mogelijk aantal goed ~o2e8 
Il roefs kantoren. nagenoeg voltooid. zoodat mId 
~~c1~ellleWijs aangevan.gen kon worden me~ het. twee e 

e la te der ondernomen taak. de m,odernlseermg va~ 
~ede oclskassen D daarvOor te verrlchten werkza~m 
~ n ,e hid Jaa c ~i\~ht . ~ulien in het loopend en et vo gen 
" be Ig Warden voortgezet . d eren-
lI ~r~E!~ ~nog ~(')orlducende toename va n het g:;:t eene 
~Ibteidln d e Indische h a vens. s a m ~niJa a nde d~uane
t ~r~~ log Van de tecreinen en local en, waa; er 
.~~. oaarnheden moe ten wocden verricht. whOentgper_ 
Oil Pn ' . b 'd ' ng van ~ neel leuw Illet ee n flink e Ult reI 1 A rekening te 
~:"c1 e ll Iran den di e nst v a n I U . en d~ e l heeft . de 

Ilt tQI~ Welke uitbreiding me~e'llte:d te vecsch ecpen . 
Op d en a ccij ns van g edls tI ee 

He t be l e i d. 

Na dit oveczicht van min of meec op zichzelve 
staande aangelegenheden ZOU ik thans. mijne heeren. 
uwe aandacht willen vragen voor enkele punten van 
algemeen regeeringsbeleid . 

Eeoe reeks. van in grijpende hervormingen' van ~Ige
meene strekklng kwam. dank zij de medewerking van 
den Nederlandschen wetgever. in de laatste kwart
eeuw tot stand. Inge zet met de decentralisatie-wetge
VlOg, fundamenteel bevestigd door de Grondwetsher
ziening met als uitvloeisel daarvan de bestuurshervor
ming en de vervorming van het oude Regeerings
reglement tot de hUidige. onlangs tot mijn vo/doening 
herzlene Indlsche Staatsregel ing, beoogen deze wet
telijke voorzieningen in hoofdzaak de omzetting van 
een autocratisch centraal en locaal bestuur in / odie in 
een bestuursvoering, waarop en waarin in steeds 
toenemende mate overwegende invloeden medezeg
genschap aan de ingezetenen van Nederlandsch-Indie 
van aile bevolkingsgroepen wordt toegekend. 

Is met deze hervormingen een moeizame arbeid met 
verheugend resultaat volbracht. een oneindig moeilijker 
en langduriger taak ligt grootendeels nog voor ons : 
de taak om de bedoelde wettelijke voorziening en va n 
het pa pier in het leven te doen overgaan, de taak 
om de door die voorzieningen gevestigde organen 
ook wezenlijk te doen functioneeren. de taak o m een 
innig contact tussche n d ie ocganen en de rnaa tsch a ppij 
te bevordecen en te verzekeren . De le ss8n dec ge
schiedenis zijn daar om. voor zoover dit noodig mocht 
zijn. het bewijs te leveren dat min of meer vertegen
woordigende lichamen aileen dan . behoorlijk die 
functies kunnen uitoefen en. tot welker vervul
ling zij geroepen zijn . wanneec zij 5tevig ge
worteld s taan in de maatschappij wanneer zij voort
durend door de daarin levende krachten worden ge
voed w a nneer eel! voortdurende w isse l wer king tusschen 
die licham en en Iiet maatschap pelijk le ven eenerzijds 
tU5schen deze lichame n en de ui tvoerende O verheids
organen anderzijds . op b evred :gende wijze zich o nt
wikkelt. 

Hiec staan wij . mijne heeren. voor een vraagstuk. 
w aa rva n de oplossing slechts in be pe rkte mate b in nen 
he t vecmogen van d e regeerin g lig t; aan die oplossing 
hebben in de eerste p laats de ingO!zeten en zelven . waae 
noodig en mogelijk gesteund doo r d e regeering. hunne 
beste kcachten te geven . 

In di t v <; cband v e roorloo f ik mij in d e eers te plaats 
een en kele o p me rking o mt re nt d e ve rho ud ing tot de 
vertegen woordigende licha men van da t deel dec inge
ze te ne n van N edecla ndsch-Indie d a t men met de alge
meene benaming van d e Westecsche ondernemersgcoed 
pleegt aan te du iden , 

O p men ig ge bied - ik no em hier als voorbeelden 
slecb ts d a t van be lasting en van soda Ie wetgeving 
hebben d ... in het Ieven geroepen caden vele aangele
genhede n te regelen . waarbij mede of in het bizonder 
de belange n van de Westersche ondernemers betrokken 
zijn , In hoeverre dit leit den onderne mers aanleidiolJ 
moer "even om zich te berade n opdat hunnerzijds aa n 



de werk:zaamheden in be doe Ide college's person en 
deelnemen. van wie verwacht mag worden dat zii de 
bewuste belangen met voldoende deskundigheid en 
inzicht kunnen en zullen behartigen en daarvoor vol
doenden tijd kunnen beschikbaar stellen. is eene vraag, 
waarvan de beantwoording in de eerste plaats aan de 
ondernemers zelven staat. lk wil hierop dan ook thans 
niet dieper ingaan en mij slechrs bepalen tot de op
merking. dat indien de ondernemers die vraag beves
tigend mochten beantwoorden. mijns inziens gestreefd 
zal moeten w orden naar eene oplossing. welke niet 
aileen daadwerkelijke. maar vooral oak continue be
langstelling voor en deelneming aan den arbeid voor 
de publieke zaak waarborgt. Ik behoef immers niet 
nader toe te Iichten dat ook voor een deugdelijk ge
fundeerd inzichr in de verhouding tusschen algemeene 
en ondernemersbelangen een onafgebroken bestudeering 
en een voortdurend volgen van het algemeen regee
rings-beleid en van de stroomingen. welke dat beleid 
beinvloeden en bepalen. noodzakelijk zijn en dat er 
niet mede kan warden volstaan dat de bedrijfs- en 
zakenwereld zich o p gegeven oagenblikken als een 
in het staatkundig beleid belangstellende groep mani
festeert. wanneer zij - terecht of ten onrechte' - hare 
belangen door voorgenomen maatregelen bedreigd acht. 

Dec e n t r a lis a tie. 

Wanneer ik vervolgens in beschouwing neem de 
verhouding tusschen de nieuwe ooenbare lichamen en 
de inheemsche maatschappij. gaan mijn gedachten eerst 
ongeveer een kwart eeuw rerug Toen immers werd 
door den Nederlandschen wetgever reeds erkend. dat 
een behoorlijke ontwikkeling van de d ecentralisatie. dus 
in het algemeen -van eell stelsel van vertegenwoordi
gende lichamen. niet mogelij k zoude wezen. tenzij dele 
gepaard ging met vrijheid tot politieke vereeniging en 
vergadering. Deze vrijheid is sinds$iien verleend en 
geregeld. De klachten. meermalen ook in deze zaal 
vernomen . dat zij voor de Inlandsche maatschappij vaak 
meer in naam dan in werkelijkheid zou bestaan. hebben 
de volle aandacht der regeering. Voor :zoover wat 
van deze klachten gegrond mocht zijn door de regee
r ing kan worden verholpen. is haar streven er op 
gericht. h ierin verandering te brengen. 

Een dergelijk streven wordt. het is der regeering 
niet onbekend. door menigeen ongewenscht. door som
migen lelfs gevaarlijk geacht. Evenwel. in alle landen 
met voldoende politieke en socia Ie vrijheid toont de 
overgroote meerderheid der bevolking zich gematigd. 
terwijl slechts een kleine mindt:rheid naar een der beide 
uiterste richtingen uitslaa t. Doch waar men die vrijheid 
onthoudt. ontstaat een druk. die. vooral door de ge
matigde middengroep als onredelijk gevoeld. een steeds 
grooter aantal elementen naar die uiterste richtingen 
stuwt. Deze stuwing maakt een maatschappij labie\. 
Natuur lijke zelfordening daarentegeD. waarbif"de onder_ 
scheiden groepen elkander . en daarmede bet geheel. 
in evenwicht houden . stabiliseert. 

De vraag kan worden gesteld . of zoodanige zelfor
deniug zich met de Nederlandsche le iding over deze 

h draagt. 
landen . zooals de wetgever die wensc t, v~r deze 
Met volle o vertuigin g beantwoordt de regeerlng 

d ·· iet tUS
vraag bevestige nd. Zij gaat zelfs ver er . ZIJ z e' 
scheu beide een noodzakelijk verband. Want n~ IIde 
durende deze eeuw en in Nederland en hier te .ande . d' van tel ken male belohen zijn ge aan t~.n aanz.len n dde 
staatkundige ontwikkeling van Indle. verphchte in
beloften. ona£wijsbaar 66k tot het gedoogen ~.an ~rij
stens zoodanige staatkundige' en maatschappehJ~ekeJiO~ 
heid, als overal ter we reid voar zulk een ~.nt~l~ eeO 
essentieele voorwaarde bleek Zonder die vf1Jheld IS II eO 
voldoende ontwikkelingsruimte voor de nieuwe org~oc_ 
te verkrijgen. zoodat deze _ in strijd met de be deo 
Iingen van den Nederlandschen wetgever - ZoU 
atrophieeren of vervormen. d cbl' 

Is de::e _ logische en eenvoudige_leid"nde ge avoor 
voor vele andere landen op ervaring gebaseerd . 5t ;ij 
Ind'e - dit mag niet worden vergeten - berU t de 
nog slechts op eene verwachting. Wei vertr~~91 0111 ' 

regeerinQ - vocral na waf in den laatsten hJ 5 3$0 

mige in de inheemsche beweging leidende figureo de 
grooter werkelijkheidszin en beleid won en - :,P r Ie 

gegrondheid van haar verwachting. dat ~ok. It! tOil; 
lande staatkundige en maatschappelijke vrlJheld. z~1 
niet misbruikt. niet tot afbraak. maar tot opbO':t in' 
leiden ; het bewijs daarvan zal echter door e 
heemsche samenleving zelve zijn te leveren. 

o p boll W· 

odt 

Het woord is thans aan de hUidige en koOlever' 
generaties; zij mOQen daarbij bede nken . dat 0 "ri( 
haasting slecht mislukking. terugval en hernieu9lde . Ii) 
heidsbeper kinge n tot resultaat kunnen hebbeO ' bel 
mogen er zich terdege rekenschap van geven. d;

t
aa Jl1 f 

hler gaat om een arbeid. die loyaa l en behoe Z rOo' 
voor een langdurige periode moet worden ood

e er~' 
men; dat. iuist bij vrije ontplooiing der e igeO 91 t de 
zaamheid. toch s lechts in jUiste verhouding to deo 
regeering de verv ulling harer we nschen kan ~~~i"g 
benaderd. en dat elke pogi ng tot geforceerde 91IJZl age~ 
der bestaande verhoudmgen niet aileen tot vo ls IftCI 
onvruchtbaarheid is gedoemd. maar zelfs eeO ~o'f 
zal hebben tegenovergesteld aan hetgeen zij b~ . Jc eO 

Niet enke l op politiek. ook op maatscbappehl rell ' 
e.conomisch terrein is. in het algemeen . vri j d lffe",ri~ ' 
tlatle en organisatie voorwaar d e tot normale ont vet' 
ke ling . En vooral op dit terrein 'zijn hoopvOlle de 
schijnselen waarneembaar. door initiatief van die' 
inheemschen zelf, op het gebied van onderwijs. s:i~ie.~ ·. 
fonds~n: 'nternaten. van ziekenverzorging doo.r kerpeld 
pohkltDlek of kampong-verpleging. van volksnllv e~ 
landbouw- en credietorganisatie. van weezen' elliS' 
arm~nverzorging. voorkomirg van pros,i'c'utie. re "I!~ 
seenng en wat dies meer zij Zander her belanQ tIl0' 
het werk van andere vereenigingen als Boedi oet~ i~ 
Taman Siswo of Pasoendan. te miskennen. nO~ s,be 
met :-vaardeering Moehammadijah en de SoerabaJa , 
Studleclub a ls krachtige centra in dit opzicbt . .J be 

Teneinde. bij den sociaal-opbouwenden arbelbeoe~ 
lemmeringen weg te nemen en nieuwe moge lij\c 



te .openen , beeft de d irec teur van Landbouw op mijne 
Ultnoodiging een comm issie ingesteld. ter bestudeerinn 
Van 'dd I " 'd ml e en tee bevordering van den Inlandschen 
(QI denstand. wel ke commissie, onder voorzitterschap 

Dv~n . Uw geach t medelid . Raden Adipati Aria Achmad 
JaJad ' . 

n Intngra t, hare werk zaa mheden reeds hfoeft aan-
~evan V 
(Q ' . gen. oor ts hee ft de regeering zelve een com-

ISSIe b d d ' Z ~ Ie enoem: on e r voorzltterschap van p rofessor 
ad Y make r, dI e in de eerste plaats zal hebben te 
Va vlseeren Omtrent de vraag. welke naar aanleiding 
cI ~ ,de Oprichting, op initiatief van leden der studie
Ila

u 
te Soerabaja. van de Bank Nasional Indonesia 

. Ve ar VOren zijn gekomen met bctrekking tot Inlandsche 
'l(Q~~~~~schappen op aandeelen. Sovendien . is een 
Ilestel IJk , onder zoek op gang naar 0, m. de hUidrge 
lIe'r dheld van het vraagstuk der verbouwing en 
slOt~erking van suikerriet door de bevolking. Ten 
phil e wordt, vooral voor de meer cultureele en 
sUbs~~~roPische instellingen. welke ik zooeven aanduidde. 
daac Ie en voorlichting verleend volgens de algemeene 
llIet ~for geldende beopalingen. terwijl ook hier en daar 

elne bedragen een ernstig initiatief wordt gesteund. 

E e n W a a r S C b u win g. 
Na d ' 

overb ,eze uiteenzetting is de verzekenng welkaast 
bebo Odlg , die aile inspanning van inheemscben ten 
ootw~kk ~an cen behoorlijke geestelijke en stoffelijke 
langstelleho~ van de bevolking de ,bizondere be,~ 
begrij log en sympbatie der regeerlOg heeft , ZII 
/lilar Pt oak bun eventueele verlangen. am daarbij 
'-'rij teelg~o gevoelen en inzicht. te bandeleD en zicb 
bet houden van opdracbt of bevoogding - kortom 

verl'a .. WI " h ""aarsc ngen om zicbzeif te ZIJn . e roept Zl) un 
..... aard huwend toe. niet in uitersten te , ver~allen , de 
'-'erlere e "an de door zooveel inspanntng en offers 
~""'ilre gen Europeescbe ervaring voor den tocb reed,~ 
te 2 1' n Ontwikkelingsa rbeid te onderschatten en voorblJ 

ell d d k .. Ilc/lQ at deze landen in het werel ver eer Zlln op-
tUUrli~~n en zicb daaraan hebben aan te ~assen , .. Na
Il-vtaar \ ZUllen misgreep zel fs mislukking. met ultbhJve,~ ' 
e'-'er °lllen deze dan moge men daarbi; het bewi/s 
Ih~e/l Cn, hoe de ~rganisatie en hare leiders zich door 
<Ie Stbllloeili;kheden of bezwaren laten afhouden v2ln 
'toile It Qone taak. welke zij zich ten bebo~~ e van hun 
~lIllen ebben gesteld Een taak waa rin ZI/ kunnen ~n 
~~ b Slag en . t ziJ' op den duur een enugle 
.. ed . naarma e d ' an andere 
~~,Ilesgr achtzaamheid toonen. welke le

En 
v het schijnt 

I) e oepen hier te lande evenaart " b t 
t~ t ~en on red I"k I onbillijk. hieraan bl' voot aa 

\\>1) f" I e IJ a 5 e en. 

H e t b es t U U r. 

... b d ' e open bare orga-
e instelling er nleuw te beteekenis 

nen is niet e nke l van groo" oak voor 
VOOr de Indiscbe maatschaPPI/. I en daar-

-' d' sten voora - h verschillende lao''' ' len • h t Europeesc 
b k .. u voor e D toe eperk i mil n - h Bestuur. eze 

en Inlandsch Binoen lands~b hun g roote 
beide bes tuu rscOf psen he ~knkeld in tijden. 

I"k ontwi tradities voorname IJ 
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toen bet be wind over deze landen op geheeJ
andere beginselen bemstte dan tbans, Het 
is dus vanzelfsprekend. en zelf een blijk 
te meer v'an de karakrer-vastheid dier twee 
corpsen. welke langer dan een eeuw de 
trots zijn van Nederlandsch overzeescb 
bestuur. wanneer zij zicb niet even snel 
laten omvormen als de woorden van een 
wet. Maar hoe geleidelijk oak. het ontwik
kelings-proces is ook hier aan den gang 
en het bestuur ",Is orgaan van de uitvoe
rende macht zal zich mede moeten gaan 
ricbten naar de o!'vattingen. welke aOiln de 
instelling der nieuwe organ en ten grondslag 
liggen. . ' 

Ik besef volkomen. mijne heeren, wei ken 
zwaren eisch ik biermede aan de leden der 
beide bestuurscorpsen stel , in het bizonder 
aan de ouderen onder hen. die-het is zoo 
menschelijk en daarom zoobegrijpelijk-zicb 
slecbts met moeite kunnen losmaken van 
begrippen en opvattingen , we lke tot dusver 
hunne bestuursvoering bebben beheerscbt. 
Maar ook voor ben geldt. dat de bakens 
moden worden verzet als het getij verloopt 
en ik beb tezeer er. te onvoorwaardelijk 
vertrouwen en in bun gezond verstand en 
in hunne plichtshetrachting om oiet te mogen 
aannemen. dat zij hi; de dageli;ksche uit 
voering van hun taak zic:h aan de nieuwe 
verboudingen en opvattingen meer en meer 
zullen wet en aan te passen . Aileen dOiln za l 
bet Binnenlandscb Bestuur zich kunnen 
handhaven op het hoo,ge standpun t waarop 
het. oak naar de vaste overtuiging van de 
regeering. ten volle aanspraak beeft. aileen 
dan zal her mogeli;k zi;n het Binnenlandscb 
Bestuur een dubbel keurcorps te doen blij. 
ven. zooal5 het steeds was en bl ijven 
kan. ja blijven moel . 

o m 9 a n 9 s v 0 r men. 

In d it verband moge ik op eeD oogen
schijnlijk minder belangrijken. doch in de 
dagelijkscbe practijk van beteekenis zijnden 
kant van d e houdingder bestllursambtenaren 
w ijzen . Ik bedoel dat naarmate de d ifferen
t iat ie der Indische maatschappij xich vol
t rekt. de hoogheid. va n he t gezag voo ral 
door inner lijke kwaliteiten en door gevoel 
voor goede vormen va n den gezagsd rager. 
d och zoo min mogeJijk doo r ku nstmatig 
g ehandhaafde tradites en e tiquettes te wor
d en geha Ddhaa fd , Aan verouderd hormat
betoon mag niet langer worden vastgehou
d en. De a mbtel i;ke om gang in eotusschen 
beide bestuurscorpseD mag door geen andere 
vormen worden beheerscht dan voor dien 
omgang bij andere dieDsten en in het alge
meen onder beschaafde menschen bestaan. 
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Meer en ook niet Minder dan 'de algemeene. 
goede omgangsvormen mag een bestuurs
ambtenaar gevEn. noeb eiseben of zelf aan
vaarden. In de omstandigbeid dat aan in
standhouding van niet meer van dezen tijd 
zijnde omgangsvormen nog te veel waarde 
wordt gebeebt. Iigt voor een deel de verkla
ring- van bet bedenkelijk feit, dat juist de 
jonge boogerontwikkelden. die in vrijere 
omgeving gemakkelijk een plaars kunnen 
krijgen.de neiging vertoonen. zicb verre te 
bouden van een corps. dat hen toch zoo 
dringend noadig bee ft . 

o ere c b t 5 a r d e . 

Wil de ontwikkeling der Indisehe maatschappij in 
de hiergewezen ricbting behoorlijk kunnen voartgaan, 
dan kan ongelijkbeid van de verscbillende bevolkings
groepen in de reebtsorde. voor zoover deze ongelijkbeid 
nog bestaat. niet langer worden gebandhaafd. Her 
verbeugt mij dan ook zeer. mijnbeer de voar.zitter. 
het voorrecht te genieten om met de aankondiging 
van een. zij het ook voorloopig nog gedeeltelijke op
beffing van die ongelijkbeid mijn rede te kunnen besluiten. 

Zooals uw college bekend is. scbrijft artikel 163 
der Indiscbe Staatsregeling onder meer v~~r. dat aan 
de bepalingen. welke bier te lande voor Europeanen 
gelden. onderworpen zijn aile van elders afkomstige 
personen. die in bun land onderworpen zouden :iijn 
aan een familierecb t. in boofdzaak berustende op de
zelfde beginselen als de Nederlandsche . 

T hans blijkt het in het voornemen de'r regeering 
van de Chineescbe republiek te liggen. mogelijk reeds 
met 1 Januar i aanstaande. een Westersch familierecht. 
als hier hedoeld. voor gebeel China in te voeren. In
d ien d it voomemen tot uitvo.ering komt . zullen dus 
aile C hineezen b ie r te lande onder de voor Europeanen 
b estemde wetgeving worden gebracht . 

De regeer ing ontveinst zich niet en acht he t ' redelijk 

en verklaarhaar. dat aan de zijde van de Inlandsc~e 
bevolking het verlangen bestaat. dat de hier. beoog k~ 
maatregel terzelfder tijd ook over haar wordt UJtgestre 

en niets zou baar aangenamer zijn dan dat hier~e 
feitelijk de mogelijkheid bestond. Maar men bedeo f; 
dat gelijkstelling van andere bevolkingsgroepen III; 
Europeanen. vooral ten aanzien van de strafvorde.tJDbl: 
even omvangrijke als ingrijpende voorzieningen verelsC d 
welke onmogelijk in eene korte spanne tijds tot stall p 

kunnen worden gebracht zonder te kort te doen a3 p 
de booge eiscben. welke eene bervorming als dez!: a3 
de degelijkbeid barer voorbereiding stelt ' ',b , 

Alle volksgroepen in Nederlandsch-Indie kunnen %131 

er ev~nwel van verzekerd houden. dat de eenlll~al 
ai1ngevatte bervorming in zoo snel mogelijk ternp~ep, 
worden voortgezet en niet tot sti Istand zal ko kl. 
alvorens zij over aile onderdanen zal zijn uitgestre e' 
Dit beteekent derbalve. dat stelselmatig wordt aa~~ed 
stuurd op een algemeen eenheidsreeht op bet gt J'e, . . ler 
van strafvordering. een algemeen openbaar mIOIS sf, 
en algemeene. voor elken landaard toegankelijke st~j~' 
recbterlijke colleges. en in ' bet algemeeri op een gt die. 
stelling van aile volksgroepen in Nederlandsch- n 

Slotw OO 
rd. 

de~ 
MijnbeEr de voorzitter. mijne beeren leden van J1 Ie 

Volksraad. moge ik er in geslaagd zijn. u er va aliI' 

doordringen. dat de naaste ontwikkeling van de 51 ,0' 
kundige verhoudirigen hier te lande mits met bebo ~el 
zaambeid docb met vertrouwen aan~evat en doorg~eid 
even belangrijk als boopvol blijkt. Oat bij den a~I'ge 
daaraan. de. zegen van den Allerboogste op u~ CO eO' 
en op de regeering moge rust~n. is de bede. waarrlleJ10 
ik deze nieuwe zitting van den Volksraad geop 
verklaar. 
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Petoedoengan No. 49 Telefoon 1369 Semarang. 
~ 

Toean djangan po'etoeskan pengharepan. 
Sebab sa~a soedah doewa poeloe taoen lamanja di Indonesia dan ' soe-dab dapet banjak 

CertJficaat (soerat poedjian) dari segala bangsa. Toean toean boleh boektiken 
sendiri bisa mengobatin segala roepa penjakit sampe baik, 

Sakit 
sakit 

, Z' 0 n d e r ' o. per a tie. 
ambeien (bawasir,) sakit mata, napas sesek, batoek astma, segala sakit kentjing, 
prampoean, kentjing' manis, beri-beri., penjakit prampoean kepoetian etc etc., mala

ria, sakit reumaciek, boeah ping~ang, dysenteri, dat:I lain-lain penjakit. 
Segala waktoe hisa panggil didalem of loear Kota 

dan sedia obat-obat patent, bisa minta dikirim dengan rembours. 

o bat Patent. 
No, I Obat Fakir Olie (goennken penjakit seperti jang terseboet dibawah ini: . 

Sakit to~lang (atoeran pake doea of tiga tetes tjampoer sama minjak klapa banjaknja 30 gram of 2 
S sendok makan en lantas gosok ~iwaktoe tid~er) . 

akit medjen jang kloear nanah tjampoer duah. atawa moeles lantaran dari loeka oesoes atawa kemboeng, 
{atoeran palCe satoe hari tiga kali. sekali minoem 2 tetes tjampoer sedikit goeJa pasie'djadi satoe 
hari 6 tetes en kaloe sqedah minoem itoe obat boJeh minoem air thee sedikit}. 

Sakit kepala (atoeran pake boleh gqsok sadja). 
Sak~t rnoentah (atoeran pake 2 tetes tjamPier sama air t~~e, sa toe . h~ri doea kali) .. 
Saktt batoek Kerin ' (atoeran pa ke sa toe hari minoem doea kalt. satoe kalt mtnoem 3 tetes IJampoer sama kome). 
Sakit gigi (atoera~ pake kapoek ditjeloepkan didalem obat en lantas boleh taroek di gi~i jang sakic). 
Sakit Panoe en sakit koekoel (atoeran pake 2 tetes tjampoee sama minjak widjen en Janta. digosoken

l 
dimana temp'atnja diwaktoe malem). Satoe ~olol 5 gram harga f 7.50 

NO • 2 Obat Madjoen Achmedi Iboeat goenaken koewat badan) (atoeran pake I send ok. thee lantas 

rninoern thee of koffie). Harga 1 botol f 5.- . . . 
No. 3 Obat Pil Habsebar (boeat penjakit pecoet) atoeran pake saben pagt -4 plI oental dengen kome 

alawa thee Harga I botol E I 75. . . . 
No .d • k' k I) toeran pake seeoot sa toe harl tlga kall). Harga I botol f 1.50 

.... Obat NasJ'oek (boeat sa It epa a a· H b I f 250 N h .) pake s~mir lebih doeloe 5 menuut). arga I oto 
N°. 5 MinJak EXpres (boeat sen eng a~ at~::~n satoe hari tiga kali). Haega I botol f I 50 

o. 6 Kad t Gatel (atoeran pa e g I f 0 50 -N as a awa k k 'orken dimana jang sakit. Harga I boto 
O. 7 Ob K (atoeran pa e epl . . 3 '1 b' N at oreng k gan bati 3tawa Icesehatan) {atoeran pake satoe nart pt a IS 
0, 8 Pi! Bidadari (atawa boeae. es.enen H 1 botol f 3.-

m k 'k I '1 dengen aIr dlngtn}. arga N a an nasI pI k abis mandi gosoken diramboet ). Harga 1 botol 60 gram f 2.50 'I' 0, 9 11... . • k R boet (atoeran pa e . k ) H I I N LVllnJa am k t hari doea kali tetesken dimata, seleali pa e 2 ce res. arga 
i 0 10. ,Obat Mata (atoeran pa e sa oe , . 

:,1 1 b f 1 N otol 10 gram .- Men i {atoaan pake satoe hari doea kali ngemoet. satoe hari ngernoet 
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I, . o . II Obat Batoek Darah atawa 'd leg boleh minoem air dingln satoe djam lamanja. Harga I bOlol f 2.50. 
, d h' erooet tl a , 

..... '-....... satoe pil en sesoe a nJs ng . , ... _~." .• ' ....... , .•.••• ,."~ ... _ ........... , . ..... , ... . .... , . . • ; 
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Njonja-njonja dan Toewan-toewan kalo maoe BABARKEN SOGA DJOKJA njang bagoes, 
~oewlJt serta tida bisa loentoer atawa maoe .NJELEPKEN dengetl ongkost moerah , dan 

membeli Kain-Batik tjarilah ini MERK njang soedah terkenal. 
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· · · : I a se la Joekoep segala Kain-Batik dari harga njang mallal sampe njang moerall d' t . J rlf{ 
• d • t b d . " • Joega rima pakerdjaan bikin TrAP-BA \ : . arl em aga, an laln.lamnJa keperloean boeat Batik ; 

~ I Harga-harga seperti i<erseboet di bawah 'ini: . 
• BABARI<EN SaGA DJOKj A boeat Kain atawa Saroong per po!ong f 3.- !, ! 
• " • • ~~endang • f 1.50 

NJELEPKEIIl' • • e.! . ' f I 50 :: I 
• Kaln atawa Saroong ", 

MORI LOJORAN • Slendang a1awa Ike! • 'If 01.50 • No.1 Katn ". , 
" . " ., t : Saroong "" f 2.50 t I 
n " ,,1· lket !J" f 2._ ~ 
., • n 2 : Kain Jt" f 1.25 I ~ 
• , ,2 • Sareong '. f 2.- ;. 1 
• • • 2 Ik t '. f 1 75 

ltLIN J1XWka:J0tlood No. I ", K:in •• f 1:_ :; 1 
• TEMBOK I ' . 1'1' . • ,f 3.5'a ~ I "AN tnt tin Itnggal pake sadja, "kattie f 0.70 . 
· Memoedjiken dengen hormat. TAN K 0 NOT I '" f 0.80 
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