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Van 2 t/m 6 Juni 1924, Nrs. 64 t/m 66.
HET BLAD.
De directie van dit blad maakt in het nummer van 4 Juni
'24 bekend, dat wegens verhindering van den heer Soetopo, met
de leiding van de redactie der beide edities voorloopig is belast de
tegenwoordige dagelijksch redacteur de heer R. Hardjosoemitro.
Deze zegt in zijn inleiding dat hij zich eigenlijk niet berekend
voelt voor de hem opgedragen zware taak, doch niet-temin zal
hij er zijn best voor doen. Het is voor hem een verlichting,
dat hij in zijn taak wordt bijgestaan door een commissie van
redactie, bestaande uit eenige intellectueele leden van B. O.
Voorts uit hij de hoop, dat hij ook steun zal krijgen van de
andere B. O.-leiders in het algemeen en van de medewerkers
van „Boedi-Oetomo" in het bijzonder, die, naar verwacht wordt,
niet zullen nalaten om „Boedi-Oetomo" met artikelen te „ver
sieren", welke nuttig zijn voor het algemeen en het streven van
B. O., om het land en volk van (Midden) Java, de Soedalanden,
Madoera en Bali langs behoorlijken weg vooruit te brengen,
kunnen verwezenlijken. Ten slotte wordt de verwachting uitge
sproken, dat God dezen wensch van B. O. zal vervullen.
PROGRAMMA VAN DE ALGEMEENE
BONDSVERGADERING VAN B. O.
Het bijvoegsel van dit nummer bevat een uitvoerig programma
van de a.s. algemeene bondsvergadering van Boedi Oetomo,
dat verkort als volgt luidt: (zie ook 1. P. O. Nr. 23 pag. 406).
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Donderdagavond, 26127 Juni; Openbare vergadering, ter be
spreking van de Inlandsche verponding; daarna een besloten
vergadering.
Vrijdagochtend, 27 Juni: Openbare vergadering ter bespreking
van de Javaansche cultuur als basis van B. O.; daarna bespreking
van het ontwerp-urgentieprogram en de voorstellen tot wijziging
van de artikelen 3 en 4 van het algemeen huishoudelijk reglement
in verband met het denkbeeld betreffende de instelling van een
permanente commissie.
Vrijdagavond, 27/28 Juni: openbare vergadering ter behandeling
van de ingekomen voorstellen, voorafgegaan door een lezing
van den heer J. van Gelderen over den uitvoer van Inlandsche'
landbouwproducten.
Zaterdagochtend, 28 Juni: openbare vergadering ter voortzetting
der behandeling van de ingekomen voorstellen.
Den daaropvolgenden Zaterdagavond en Zondagochtend worden
de congressisten in de gelegenheid gesteld om de Solosche
pasar-malem te zien.

ONTWERP-URGENTIEPROGRAM VAN B. O.
Art. I. Het urgentieprogram bevat eenige onderwerpen, waartoe
het hoofdbestuur en de afdeelingsbesturen zich in hun actie
voornamelijk hebben te bepalen en waarvan de uitvoering binnen
3 jaren mogelijk wordt geacht, althans binnen dien tijd tot eenig
resultaat zal leiden.
Art. II. In de eerste plaats streeft B. O. naar: A. het aankweeken
en de bevordering van het nationalistisch gevoel door oprichting
van: scholen gebaseerd op het nationalisme, vereenigingen, die
naar de bevordering van de dans- en gamelankunst streven,
cursussen voor taal en de beoefening van de kunst van het
wajangspel en ten slotte door oprichting van padvinder-orga
nisaties. Voorts zal B. O. hulp verleenen aan personen of
vereenigingen, die zich ten doel stellen de behartiging van een
of meer der bovengenoemde zaken. B. het bestudeeren en weg
nemen van de oorzaken van de tweedracht onder de Inlandsche
vereenigingen. C. de verbetering van het kiesstelsel voor de
vertegenwoordigende lichamen, die thans reeds bestaan en na
de totstandkoming der bestuurshervorming komen zullen. Getracht
zal worden te bereiken, dat het verleenen van medezeggingschap
aan Inlanders niet alleen in woord bestaat «n dat de vertegen
woordiging billijkheidshalve geregeld wordt naar het aantal
zielen.
De B. O.-vereeniging zal aansturen op de spoedige instelling
der desaraden en op een gemakkelijke en vlugge behandeling
van kleine crimineele zaken zonder afbreuk te doen aan de
eischen van een goed onderzoek. B. O. moet het der Regeering
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met bewijzen aantoonen, dat de tegenwoordige Landgerechtrechtspraak in strijd is met de eerste beginselen van een recht
vaardige zaak-berechting. Verder zal B. O. pogingen in het werk
stellen tot vaststelling van een minimumloon en maximum-arbeids
tijd, en tot afschaffing van de poenale sanctie. Ten slotte dient
B. O. de Regeering en de massa te overtuigen van het nut der
Inlandsche militie, zulks in verband met de omstandigheid dat
de Indische staatskas veel te zwak is, dan dat zij een voor hun
taak berekend leger en vloot zou kunnen onderhouden.
WIJZIGING VAN HET ALGEMEEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Door het hoofdbestuur wordt voorgesteld tot inlassching der
volgende bepalingen.
Artikel Ma- Wanneer noodig wordt geacht kan het hoofdbe
stuur „permanente commissies" instellen, die tot taak hebben
de behartiging van de in artikel III der Statuten genoemde on
derwerpen.
De voorzitter dier commissie moet zijn een lid van het hoofd
bestuur, daartoe door het hoofdbestuur te benoemen.
De commissie bestaat uit 1 voorzitter (hoofdbestuurslid) en 4
leden, door het hoofdbestuur te kiezen.
Artikel IVc. Alle beslissingen zoowel van het hoofdbestuur als
van de afdeelingen moeten in het bondsorgaan worden opge
nomen. Wanneer binnen I 5 dagen na de opneming in het orgaan
geen op- of aanrfierking van het hoofdbestuur komt, mag het
afdeelingsbestuur overgaan tot uitvoering van de (door de afdeeling) genomen beslissingen. En als de eventueele op- of aan
merking van het hoofdbestuur door de afdeeling ongemotiveerd
wordt geacht, dan kan de afdeeling de beslissing van de bonds
vergadering inroepen en die afwachten.
(Zie verder I. P. O. Nr. 20 pagina 259/261).
Hierop volgt een lange lijst van de door de verschillende
afdeelingen ingediende voorstellen.

DIVERSEN.
Deze nummers bevatten voorts weinig bijzonders voor het
overzicht. Er komen in voor artikelen en berichten, welke reeds
eerder in de andere Inlandsche en Europeesche bladen opgeno
men zijn.
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BOEDI-OETOMO
(Javaansche uitgaaf)
Van 3 t/m 7 Juni 1924, Nrs. 62 t/m 64.
INSPECTIE VAN HET INLANDSCH
ONDERWIJS TE JOGJAKARTA.
In het nummer van 3 Juni '24 geeft het blad een beschouwing
over het bericht, dat de hoofden van de te Jogja aanwezige
2e klasse Inlandsche scholen van de inspectie van het Inlandsch onderwijs aldaar een berisping hebben gekregen naar
aanleiding van de omstandigheid, dat de Christelijke schakelschool te Jogja dit jaar slechts weinig nieuwe leerlingen heeft
gekregen. Het blad merkt op dat, hoewel B. O. op het gebied
van den godsdienst neutraal staat, zij zich toch verplicht voelt
om volle aandacht te schenken aan iederen maatregel, die een
bepaalden godsdienst bevoorrecht en daardoor misnoegen bij
de belijders der andere godsdiensten kan verwekken. Ten
aanzien van het bovenbedoelde bericht geeft het blad als zijn
meening kennen, dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat
de inspectie zich in het onderhavige geval alleen van haar plicht
wilde kwijten om het Inlandsch onderwijs te bevorderen en dus
niet liet leiden door godsdienst- of andere overwegingen. Het
is echter nog de vraag, of de schoolhoofden wel de bevoegd
heid hebben om de schooljeugd te dwingen, de studie aan een
schakelschool voort te zetten, vooral waar men hier te doen heeft
met een Christelijke schakelschool en met kinderen van Islamie
ten, die stellig niets willen weten van Christelijk onderwijs.
Bovendien levert het door die school geheven schoolgeld voor
de scholieren een groot bezwaar op, terwijl de verre woonplaats
ook een beletsel vormt. Men vraagt zich af wat de reden was,
dat de inspectie van het Inlandsch onderwijs zich de zaak
van een particuliere onderwijsinrichting der Christenen aantrok.
Volgens het blad wordt jegens'de Jogjasche inspectie sinds lang
wantrouwen gekoesterd. De vraag wordt gesteld, of deze inspec
tie ook hulp zou willen verleenen aan de schakelschool van
„Moehamadijah" of „Taman Siswo".
Ten slotte wijst het blad er op, dat de regeering rechtvaardig
moet zijn en niet mag meedoen aan de uitbreiding van den
een of anderen godsdienst. Mocht het bovenbesproken bericht
waarheid bevatten, dan meent het blad zulk een handeling van
de Jogjasche inspectie van het Inlandsch onderwijs te moeten
afkeuren. Er dient voor gezorgd te worden dat der regeering
op godsdienstgebied geen blaam treffe en dat uit het feit, dat
de machthebbers Christenen zijn, geen onmogelijke conclusies
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getrokken worden welke aanleiding kunnen geven tot godsdienst
twisten. Juiste inlichtingen ter zake worden voor het blad
afgewacht.
STUDIETOELAGE AAN
DE LANDBOUWSCHOOL.
„Pandam prono" schrijft in het nummer van 5 Juni j.1. een
een artikel, waarin geklaagd wordt over de vermindering van
de aan de leerlingen der Landbouwschool te Buitenzorg toege
kende studietoelage, n. 1. van f 50.— tot f 35.— 's maands.
Voorts zegt schrijver dat het Gouvernement op die wijze con
tractbreuk pleegt wat aanleiding kan geven tot de vermindering
van het vertrouwen en de getrouwheid. De grief gaat, volgens
schrijver, hier voornamelijk tegen de toepassing der nieuwe
regeling, die inbreuk maakt op het eens gesloten contract.
Het ware zijns inziens beter, om die regeling toepasselijk te
verklaren op de nieuwe leerlingen. Verder wijst schrijver er op,
dat zelfs de tegenwoordige toelage nog onvoldoede is om er
van te leven, waardoor de ouders nog gedwongen worden om
hun kinderen, die aan de Landbouwschool studeeren, iedere
maand wat geld te zenden en dat de ouders dit slechts met
moeite kunnen doen, omdat zij onbemiddeld zijn. Ten slotte
geeft schrijver, die zegt het belang der onbemiddelde leerlingen
doch niet dat van de gegoeden op het oog te hebben, de
verzekering, dat de besproken vermindering der studietoelage
„gemor en geklaag" van de betrokken leerlingen of ouders zal
veroorzaken.
DIVERSEN.
In deze nummers komen verder nog voor: een vertaling van
een deel van de „Mededeelingen der Regeering omtrent enkele
onderwerpen van algemeen belang", dat over de Inlandsche
beweging in het algemeen en de vereeniging B. O. in het bij
zonder handelt; een artikel over den Islam en China uit „de
Locomotief
overgenomen; buitenlandsch en binnenlandsch
nieuws, enz., van geen belang voor het overzicht.
DARMO-KON D O
(Maleisch

gedeelte)

Van 4 en 7 Juni 1924, Nrs, 41 en 42.
JOURNALISTIEK.
S i n P o. In het nummer van 4 Juni '24 wordt er melding
van gemaakt, dat de Oost-Java-editie van de „Sin Po" zich met
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ingang van 2 Juni j. 1. heeft afgescheiden van de Bataviasche
„Sin Po' en zelfstandig zal bestaan, zoodat thans de onderscheiding
in Oost- en West-Java-editie komt te vervallen. Voortaan heet
het Soerabaiasche blad „Sin J i t Po" waarvan de redactie
voorloopig gevoerd wordt door den heer Liem Bok Sioe, die
tevens de betrekking van administrateur waarneemt. De heer
Tan Tek Hoo is afgetreden als plaatsvervangend hoofdredacteur,
terwijl in de redactiestaf opgenomen is de heer R. M. Bintarti.
B o e d i - O e t o m o . Het nummer van 7 Juni bevat demededeeling, dat R. Soetopo Wonobojo, tot dusver hoofdredacteur
voor de Maleische en Javaansche-editie van „Boedi-Oetomo",
zich „om gewichtige redenen" met ingang van 4 Juni uit de
redactie van bedoeld blad heeft teruggetrokken. De leiding
van het blad is voorloopig opgedragen aan den redacteur R.
Hardjosoemitro, die dus als w.d. hoofdredacteur optreedt en in
zijn arbeid w»ordt bijgestaan door een commissie van redactie,
bestaande uit intellectueele leden van B.O.
Overigens bevat dit gedeelte slechts berichten en artikelen,
uit de andere bladen als de „Hindia Baroe", Boedi Oetomo",
„de Locomotief", enz. overgenomen.
(Javaansch gedeelte)

Van 4 en 7 Juni 1924, Nrs. 41 en 42.
HET ONDERWIJS IN IND1Ë
In het nummer van 4 Juni '24 bespreekt „Trah saptargo ' het
door den heer Poerbotjaroko op het derde koloniaal onderwijscongres uitgebrachte prae-advies betreffende het onderwijs in
Indië, waarbij hij opmerkt, dat Poerbotjaroko, hoewel wat ruw,
toch de waarheid heeft gesproken. Inderdaad voorziet de
technische hoogeschool slechts in de behoefte van de „suiker" ;
immers de ingenieurs en architecten zijn tot dusver grootendeels
werkzaam bij de spoor- en tramwegen en in de fabrieken ten
behoeve van de suiker. In dit verband wordt herinnerd aan de
uitspraak van den heer Post in gelijken geest; deze zou hebben
gezegd, dat de Indische scholen alleen dienen om aan den
vooruitgaanden handel tegemoet te komen. En omdat de
handel zich nu op zijn Westersch inricht, moeten de Indische
scholen ook op Westersche leest geschoeid zijn, zullen de afge
studeerden voor hun taak berekend zijn. Het Inlandsche volk
is thans bewust van het kwaad van de Westersch ingerichte
scholen, en wil om die reden Javaansch of Oostersch ingerichte
scholen.
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Voorts zegt schrijver zich met Poerbotjaroko te kunnen veree
nigen, waar deze laatste op het bedoelde congres zei, dat de
Nederlanders geen onderwijs kunnen geven aan de Inlanders;
de reden hiervan zit volgens schrijver in het gevoelsverschil.
Geen betere onderwijzers voor het Javaansche volk bestaan er
dan de zonen van het Javaansche volk zelf, omdat deze het
gevoel van het volk kennen. Wanneer een volk het gevoel van
een ander volk moet overnemen, dan leidt dat stellig tot bederf.
Daarom uit schrijver met Poerbotjaroko de hoop, dat de in Ne
derland vertoevende Inlandsche jongelieden na hun terugkeer in
Indië genegen zullen zijn om de Westersche kennis, die zij in Ne
derland hebben opgedaan, te verspreiden onder hun rasgenooten.
Hij betreurt het, dat de uit Europa gekomen jongelieden hun
eigen volk niet willen kennen.
Ten slotte zegt schrijver grootsche verwachtingen te koesteren
van de „ksatrija's", die in het Westen de „ascese" beoefenen;
van hen wordt verwacht, dat zij de voorvechters van Java zullen
worden; zij hebben zware en verheven plichten te vervullen.
Den heer Poerbotjaroko beschouwt hij als de leider der voor
vechters van Java, die, in Indië teruggekeerd, de eens geuite
woorden in daden zal weten om te zetten en een voorbeeld zal
geven aan alle jongelieden.
DE BELASTINGDRUK IN DE
VORSTENLANDEN.
Naar aanleiding van de aangekondigde plannen tot invoering
van de wegenbelasting en de vermakelijkheidsbelasting en tot
het heffen van opcenten op de inkomsten-, personeele- en
landrente-belasting in de Vorstenlanden, merkt het blad op,
dat hoewel het volk zich aan die maatregelen zal onderwerpen,
de overheid zich toch eerst op de hoogte dient te stellen van
het leven van het Vorstenlandsch volk in den tegenwoordigen
tijd. Wat de Solosche bevolking betreft", geeft het blad als zijn
meening te kennen, dat de Soloneezen grootendeels een moeilijk
bestaan hebben, een gevolg van de malaise in den handel en
de daaruit voortspruitende werkloosheid. Wat zal er van deze
nieuwe belastingen terecht kunnen komen, als de massa nu reeds
niet in staat is om de achterstallige belastingen te betalen,
waarbij dwangschriften niet veel hebben geholpen? Men heeft
geen geld; als men eenig goed had, zou men het nog te gelde
kunnen maken. Het opleggen van nieuwe belastingen aan een
bevolking, c^ie totaal niets heeft, is nutteloos, want hoogstens
zullen er een, twee personen zijn, die ze kunnen betalen. Op
grond hiervan stelt het blad voor om die belastingplannen uit
te stellen, tot betere tijden. In dit verband wordt nog herinnerd
aan de ter residentenconferentie te berde gebrachte bezwaren
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tegen een eventueele verhooging der belastingen in dezen tijd.
Als de Regeering de Vorstenlandsche bevolking even zwaar wil
belasten als die der Gouvernementslanden, dan moet de Regee
ring in de Vorstenlanden gemeenteraden instellen. Dan heet dat
pas billijk; gelijke verplichtingen, gelijke rechten.

KAOEM-MOEDA
Van 26 Mei t/m 7 Juni 1924, Nrs. 121 t/m 131.
VAN TROUWEN EN SCHEIDEN.
Tjermat geeft een hoofdartikel in het nummer van 26 Mei,
waarin hij redenen geeft voor de talrijke gevallen van echt
scheiding onder de Inlandsche bevolking. Een voorname reden
in den tegenwoordigen tijd vindt hij in de manier waarop de jonge
man en jonge vrouw hun wederhelften kiezen: daarbij toch
wordt uitsluitend op het uiterlijk gelet en wanneer men dan
eenmaal getrouwd is, valt het leven tegen. Dan zoekt de man
andere vrouwen of gaat scheiden, de vrouw eveneens, wenscht
een meer volmaakten echtgenoot. Bij lieden van den ouden
stempel kiezen de jongelui zelf heelemaal niet en hebben ze te
nemen wat de ouders kiezen, hetgeen eveneens vaak tegenvalt.
Zoo kwam het nog kort geleden voor, dat een meisje eenvoudig
weigerde een man aan te nemen, dien de ouders voor haar
hadden bestemd, en daarbij bleef, hoe men ook zocht naar
verborgen redenen, welken rommel men haar liet gebruiken om
liefde op te wekken. Schrijver concludeert, dat men wel moet
komen tot het kiezen van aanstaande wederhelften, maar dat
men niet op het uiterlijk moet letten, wèl op geest en karakter.
In het nummer van 4 Juni een hoofdartikel van Sumatra-man,
waarin hij er op wijst dat meri, vóór tot een huwelijk wordt
overgegaan, letten moet op de gezondheid van degenen die
willen huwen, want vele ziekten zijn van dien aard dat de
vruchten van een huwelijk der aangetasten slecht moeten zijn.
Verder lette men op de gezondheid van de ouders en dan op
aard en karakter van de jongelui. Voorts moet worden gelet op
kennis van huishouding, van omgang met familie enz.
Schrijver zet dan in den breede de wenschelijkheid uiteen
van niet te vroeg in het huwelijk treden.
ONDERWIJS VOOR MEISJES.
Tj.-Imaniah schrijft een artikel onder den titel „Verlangens' ,
waarvan het eerste deel is geplaatst in het nummer van 28
Mei. Ze vertelt daaruit van haar schooltijd en vooral hoe haar
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moeder er eigenlijk tegen was om haar school te laten gaan en
haar tegenwerkte door nimmer over de school te spreken, haar
te verbieden in huis een boek op te nemen en haar druk huishoudwerk liet doen. Dan vertelt ze hoe haar oom had weten
door te drijven dat ze de desaschool bezocht en hoe deze in
den breede betoogde welk een groot belang het had, als meisjes
school gingen, daarmee pleitende voor haar gaan naar de pas
ter plaatse opgerichte H. I. school.
In het blad van 6 Juni wordt het betoog van den oom, die
op de noodzaak van onderwijs voor meisjes wees, opdat zij geen
ledepoppen en tot niets nutte vrouwen zullen worden, geplaatst.
ISLAM.
Indian zet in het blad van 30 Mei in een hoofartikel uiteen
hoe de kennis van den Islam zich uitbreidt in heel de wereld
en hoe ook in Indië het onderwijs daarin veel verbetert.
CHAUFFEURS.
Het nummer van 3 Juni begint weer met een hoofdartikel
van Indian, waarin tevelde wordt getrokken tegen het onbeschoft
optreden van chauffeurs van taxi's en hun cornet in Bandoeng.
Nadat eerst gewezen wordt op het gevaarlijk rijden, het overschillig najagen van geld, het berani rennen langs de wegen,
beschrijft Indian den warboel bij het station Bandoeng, waar
Europeesch en Inlandsch publiek wordt overvallen door tal van
chauffeurs en cornets, wordt bedrogen, wordt geduwd, getrokken,
zoodat men een Europeesche dame het lint van de rok trok,
zoodat het tot herrie kwam tusschen den chauffeur en een
ontwikkeld Inlander, zoodat Inlandsche vrouwen worden bespot,
onbeschaamd aangeraakt door die lieden. En de politie doet er
niets aan. Indian vraagt hoe de autoriteiten daarover denken,
meent dat men zooiets niet maar stil kan laten gebeuren.
DIVERSEN.
Verder bevatten deze nummers berichten, uitvoerige verslagen
van den intocht van den Regent van Batavia, met diens portret,
en van diens installatie.
H1NDIA

BAROE

Van 2/7 Juni 1924, nrs. 103/107.
RADIO-ANETA.
Hadji Salim schrijft in het nummer van 2 Juni over de opening
van het radiostation van Aneta, waarin hij weergeeft wat hij,
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zelf daarbij tegenwoordig als vertegenwoordiger van de Inlandsche
pers, daar heeft gesproken. Hij richtte zich tot de heeren van
de Pers en degenen die het perswerk nabij staan, zeggende dat
de Inlandsche pers en beweging niet de belangstelling heeft van
de sfeer waarin de heeren leven, die wel gewenscht wordt. Zelfs
wordt billijke aandacht zelden gevonden. Dat verwondert evenwel
niet want het is een gevolg van den menschelijken aard; de
mensch toch wil iets trachten te verkrijgen en hij wil het trachten
te behouden. Deze beide verlangens zijn oorzaak van den voor
uitgang maar ook oorzaak van strijd en tegenstelling. Wij in het
land hier hebben één behoefte en één wensch, we willen den
vooruitgang van het land en zoo mogelijk langs rustigen weg
en allen wenschen, dat het land steeds meer producten zal op
leveren. Maar er is strijd en tegenstelling betreffende de verdeeling
van de opbrengsten van dien vooruitgang, een tegenstelling en
vijandschap welke overal op de wereld valt waar te nemen.
Hier is het eenigszins anders, hier hebben de anderen reeds
wat ze willen, de Inlanders wenschen wat te bereiken. Zij wen
schen een positie zooals de bewoners van andere landen bezitten,
zooals de heeren zeiven dien bezitten. Dat de heeren meer voor
zich willen, is eveneens niet te verwonderen, zij zijn gewoon de
Inlandsche wereld op een andere wijze te beschouwen. En daar
uit volgt, dat men geen met de werkelijkheid overeenkomende
opvatting krijgt. Spreker uitte dan zijn voldaanheid over den
vooruitgang van Aneta, daar hierdoor wordt bewezen dat
Aneta zijn arbeid uitbreidt en tengevolge daarvan de berichten
die verbreid zullen worden, zullen toenemen en deze berichten
zullen ook in de Inlandsche pers en in de gelederen der volks
beweging komen. Die berichten zullen leering brengen en op
voeding, ze zullen den strijdgeest in onze gelederen aanwakkeren.
Zoodat de strijdlust zoo groot zal worden als bij de Europeanen
waardoor deze hun positie hebben bereikt.
Spreker wijst dan verder op Aneta als op een voorbeeld voor
de Inlanders om kracht te kweeken en zegt dat het bestaan van
Aneta hier een dagelijksche aanmaning is aan de Inlanders om
niet met werken en streven op te houden totdat van de zijde
der Inlanders een instelling is opgericht gelijk aan die van Aneta.
Hoe grooter Aneta wordt, hoe meer de aanmaning kracht krijgt.
Geluk wordt dan gewenscht aan den heer Beretty en de hoop
geuit, dat uit den strijd tusschen beide partijen een nieuw Indië
zal opkomen.
KLACHT OVER EEN GOUVERNEMENTS ARTS.
„Vriend" schrijft dat in Tosari, waar vroegere dokters steeds
hulp verleenden aan de bevolking die hen dan ook niet zal
vergeten, thans is dokter Schut en deze zich niet bekommert om
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de Inlanders. Gevallen worden genoemd waarin de dokter geen
hulp wilde verleenen, waarin hij iemand zonder hem te behan
delen met een obat naar huis zond, waarin hij weigerde een
vrouw bij de bevalling bij te staan met het gevolg dat deze
stierf, waarin hij weigerde iemand die verwond was door een
kce te helpen en raadde hem maar naar Pasoeroean te zenden
zooals men een dooden hond op een grobak verstuurt. Schrijver
wijst er op, dat dit een gouvernements ambtenaar is die er op
uit is al-maar geld te verdienen met allerlei handeldrijven enzoovoort.
UITVOERRECHT OP BEVOLKINGSRUBBER.
Kalzan schrijft in het nummer van 3 Juni, dat de plannen om
een uitvoerrecht op de bevolkingsrubber van Djambi te leggen,
tengevolge zullen hebben, dat de planters die rubber niet meer
tegen lage en concurreerende prijzen zullen kunnen verkoopen,
zoodat het gouvernement er geen voordeel van zal hebben, want
de uitvoer zal afnemen. Schrijver zegt, dat het schijnt dat de
Europeesche rubbercultuur deze maatregelen heeft aangeraden
en door de spreektrompet Zentgraaf laten schrijven, dat de
Regeering door een uitvoerrecht de zakken zal kunnen vullen.
Schrijver meent verder, dat het juist de plicht is van de Regeering
de Inlandsche nijverheid te helpen.
De redacteur merkt hierbij op, dat reeds door deskundigen is
geschreven over het gevaar van een uitvoerrecht en dat het thans
juist een tijd is dat men uitvoerrechten voor de Europeesche
producten opheft zoodat het niet behoorlijk is een dergelijk
recht op producten van Inlandsche nijverheid te gaan leggen.
Hij wijst op de actie, die ontstaan is tegen de landrente op
Sumatra, welke wel slachtoffers had maar die toch nog niet is
ingevoerd. Schrijver heeft goede verwachting dat ook dit uitvoer
rechtplan niet doorgaan zal. Wanneer de Inlandsche Volksraads
leden maar weten te waken voor de belangen van volk en land.
TEGEN DE COMMUNISTEN.
Hadji Salim geeft in deze nummers antwoord op een bestrij
ding van een der vorige artikelen in dit blad over de commu
nisten, welke bestrijding werd gegeven door de „Sinar Hindia"
Schrijver wijst er op, dat een bestrijding door Darsono niet is
de weergave van iets dat hij weet maar slechts van hetgeen
hij van hooren zeggen heeft, kritiek van Moeso is heelemaal
niet op iets gegrond maar komt alleen voort uit den wensch te
bekladden en daaruit kan men opmaken, dat het bij die com
munisten is zooals hun leeraar zeide, dat het geloof het begrip
bindt en zij weten en begrijpen niets van hetgeen buiten het
geen hun gezegd wordt gaat, laat staan van hetgeen daartegen
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wordt aangevoerd; ze willen er niet eens over denken. Voor
ditmaal wil schrijver echter nog eens voor de lezers een kritiek
geven op iets van die zijde en wel op een artikel van Synthema
in de „Sinar Hindia" (zie Persoverzicht 23 bladzijden 416/418).
In de eerste plaats omdat 'het een kwasi wetenschappelijk arti
kel is, schijnbaar zeer diepzinnig maar bij nader onderzoek
blijkend aan de oppervlakte te liggen; tweedens omdat uit het
artikel is gebleken dat het aangevallen artikel van Salim niet.
door schrijver- werd gelezen maar het eerste gedeelte ervan;
derdens omdat de schrijver doorgaat op die eerste woorden en
dan aanvalt hetgeen in het geheel niet in het oorspronkelijke
artikel stond en dan komt tot uiterst gemeene verdachtmakingen;
vierdens omdat de schrijver toont zelf niet veel begrip te heb
ben van de beginselen waarover hij het heeft; vijfdens omdat
de schrijver met zijn kritiek op de eerste regels van het oor
spronkelijk artikel blijk geeft de zaak niet dieper onderzocht te
hebben maar slechts voort te gaan op den basis van het dogma
dat hij tegenover den godsdienst aanhangt: zesdens omdat uit
verschillende fouten en vergissingen in het artikel blijkt dat de
leiding van het blad er niet veel meer van begrijpt dan de
schrijver zelf. Dergelijke bewijzen en dergelijke houding ont
moet men nu in elke kritiek die deze lieden geven op hun
tegenstanders.
Hadji Salim gaat dan nader in op hetgeen Synthema schrijft
en haalt diens opmerkingen aan dat de communisten materialis
ten zijn en geen idealisten, dat ze logisch denken en niet maar
iets aannemen zonder er eerst eens een onderzoek naar te heb
ben ingesteld. In de eerste plaats merkt schrijver op, dat hier
een verkeerde opvatting van dogmatisch en logisch heerscht en
dat de laatste blijkt uit de opmerking dat de schrijver verklaart
dat wat de idealisten wit noemen, zij met recht zwart noemen.
Hij wijst er op, dat de logica den schrijver had moeten doen
redeneeren: wanneer de idealisten 'iets wit noemen, dan gaan
we het onderzoeken en als het dan groen blijkt dan noemen
wij het groen. Maar zooals de schrijver het zegt is juist hij
dogmatisch en dat komt niet omdat hij misschien een verkeerde
woordenkeus deed om in de ruimte van een krantenartikel te
blijven, maar het is inderdaad het dogma van de communisten
om tegen het idealisme en tegen den godsdienst te zijn.
Salim bestrijdt dan in den breede en met aanhaling van het
geen Karl Marx zelf daaromtrent heeft gezegd, de opvatting
van materialisme van Synthema, er op wijzende dat het mate
rialisme van Marx bedoelt den godsdienst niet te erkennen en
aan te toonen, dat alles wat er gebeurt gevolg is van de
omstandigheden en de regelingen der samenleving. Op dezelfde
wijze ontleedt Salim dan de opvatting omtrent het materialisme
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van den schrijver in het Semarangsche blad. Het artikel wordt
nog vervolgd.
S. 1.
M e n e s.
„Islamiet" schrijft in het nummer van 4 Juni, dat de plaatse
lijke S. 1. van Menes op 1 Juni een vergadering heeft gehouden
die werd bijgewoond door wel een 600 persoonen, waarin het
verslag van het Al Islamcongres werd besproken. Daarop be
sprak kijahi Abdoerahman, de adviseur der vereeniging, den
aard en de werkzaamheden van twee soorten oelama's.
ISLAMSTUDIE.
H. F. schrijft uit Jogja, dat in de maand Juni vier leerlingen
van de kweekschool van Mohammadiah te Jogja hun studie
zullen voorzetten in Lahore, welke kinderen dan worden op
genoemd. Deze leerlingen hebben de laatste maanden de talen
geleerd die ze noodig hebben om het onderwijs daarginder te
kunnen volgen, terwijl ze Arabisch al kennen. Verder vernam
schrijver dat het komende jaar ook andere kinderen naar elders
zullen vertrekken om meer godsdienstonderwijs te kunnen krijgen
en hij hoopt dat het doel van allen bereikt zal worden.
SPREEKDELICTEN.
Den 30sten Mei werd Ormar Din, lid. van het bestuur der
S. I. te Garoet, door den Landraad aldaar veroordeeld tot f 75
boete wegens een spreekdelict op een openbare vergadering te
Semarang en Margawati. Hij is verder in preventieve hechtenis
gesteld voor een spreekdelict tijdens een vergadering der S. I. te
Tjiawi. Wie volgt er? vraagt het blad. Een anderen keer zullen
wij het nog eens hebben over de houding van de regeeringsvertegenwoordigers in Zuid-Preanger tegenover de volksbeweging
en vooral tegen haar leiders.
COMMUNISTEN.
Meegedeeld wordt, dat Mohamad Sanoesi, een communist
van Bandoeng, al verscheiden dagen in Garoet is als propagan
dist, maar in de kampongs is hij niet gewild daar de menschen
hier nog te zeer aan den Islam hechten. Er zou een vergadering
worden gehouden. Of het slaagt of niet slaagt is hetzelfde, want
in Matahari en Senopati komt toch een mooi verslag.
PERSDELICT.
Meegedeeld wordt, dat Soeroso, die door het landgerecht was
veroordeeld tot f 25 boete wegens een persdelict, als hoofdre-
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dacteur van de „Zaman Kiwari", gratie had gevraagd omdat hij
meende geen schuid te hebben aan de hem ten laste gelegde
beleediging van den wedana kota Garoet, en thans vernam dat
daarop afwijzend was beschikt. Het niet noodig ooordeelend de
kas van het Land met boete te vullen, koos hij de tien dagen
hechtenis en ging de gevangenis in. God wordt voor hem gebeden.
TEGENSPRAAK.
De Regent van Sragen geeft in het nummer van 5 Juni een
uiteenzetting van de feestelijkheden ter gelegenheid van de pasar
malem bij de viering van den troonsbestijgingsdag van den Soenan,
ter weerlegging van een en ander dat vandaar in het blad was
geschreven.
DE VOORUITGANG VAN INDONESIË.
Sr. Koesoemo schrijft een artikel in het nummer van 7 Juni,
waarin hij er op wijst dat de voordeelen van Indië wegvloeien
door de vreemdelingen en hun handel en nijverheid naar andere
landen en het hier dus voor de Indonesiërs niet is als men van
een rijk land wel denken zou. Hij meent, dat men dus zelf de
economie moet behartigen, wijst er op, hoeveel bouws grond
wel door suikerfabrieken in beslag worden genomen, waarvan hij
een raming maakt, en hij meent dat men de economische toe
standen slechts kan verbeteren door eerst kennis te verzamelen,
het onderwijs ter harte te nemen. Daarbij wijst hij op de zijns
inziens bestaande mogelijkheid om, nu hier nog geen universiteit
bestaat, elk jaar vijftig jongelui naar elders te zenden om het
hooger onderwijs te verkrijgen. Dat zal wel genoeg zijn. Bevor
dering van de nijverheid moet worden nagestreefd, men moet
ook noodzakelijk letten op den in verdrukking geraakten landbouw
en niet te goedkoop den grond aan de kapitalisten afstaan.
Daarbij moet er aan worden gedacht dat de padiopbrengst moet
worden uitgebreid opdat men niet van overig Azië afhankelijk is.
Nog een ander bericht vertelt dat de communistische theorieën
snel door de leerlingen worden ter harte genomen en ten bewijze
daarvan wordt meegedeeld, dat de tweede vrouw van den on
dervoorzitter van een sectie der S.R. te B. werd meegenomen
naar de woning van een lid. Toen de ondervoorzitter het vernam,
ging hij naar dat lid toe, maar na eenig gepraat, keerde hij
terug met de echtgenoote van het lid en liet zijn eigen vrouw
achter. „Vrijheid. Is er dan geen plicht? Is er geen gezag!"
Elders merkt de redactie op, dat de S.I. in de Preanger zich
bewust begint te worden van de tactiek en houding van de
communisten en het blijkt dat de echte S.l.'ers meer liefde
en vertrouwen in de C. S. 1. gaan verkrijgen en in de leiders
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daarvan, ondanks de reeds twee jaren durende propaganda van
van de PK.I. Het is: al is de leugen nog zoo snel, de waarheid
achterhaalt die wel.
GEMEENTELIJKE MAATREGELEN.
Een klacht wordt geuit over het feit dat eiken dag melkverkoopers naar het Landgerecht worden gebracht door menschen
van het personeel der gemeente en ook sadokoetsiers die geen
penning hebben. Verder wordt geklaagd over de reinigings
belasting die gerekend wordt naar het aantal kamers zoodat
sommige woningen met erven vijf maal f 1.50 per drie maand
moeten opbrengen. Ten slotte wordt meegedeeld dat vanwege de
gemeente hoefsmeden langs den weg werden verjaagd onder de
mededeeling, dat men geen hoefijzers meer mag hebben maar
die van karet gemaakt moeten worden en die kan men bij Van
Laar krijgen voor f 2 het stel.
NIEUWE BLADEN.
Meegedeeld wordt dat de vereeniging Mohammadiah te Jogja
afdeeling Aisjiah een blad voor vrouwen zal uitgeven genaamd
„Soeara Aisjiah", onder redactie en administratie van het be
stuur der afdeeling en het zal een maandblad worden. Verder
zal een blad worden uitgegeven heetende „Pertimbangan" dat in
Javaansch en Maleisch zal verschijnen en gratis worden ver
spreid. Redacteur wordt Moeslimin en het adres is Kantoor P.
K.O. Kaoeman Jogja.
Voorts wordt bericht, dat door de leiders van de S.I. te GaToet
werd gewerkt voor de oprichting van een drukkerij ter plaatse
en de uitgifte daardoor van een wekelijksch of veertiendaagsch
orgaan van het Al Islamcongres.
SI N AR-H1 N Dl A
Van 4 en 5, 10 J u n i 1 9 2 4 , N r s . 1 1 4 e n 1 1 5 .
DE MOORD TE TJ1MAHI.
In een als eerste artikel geplaatst stuk van „Smt.' in het nummer
van 4 Juni wordt door dezen schrijver, na de opmerking, dat
dit reeds de tweede maal is dat de Bandoengsche landraad het
doodvonnis uitspreekt —den eersten keer tegen Nji Anah die
echter tenslotte werd vrijgesproken—, gepleit voor een verandering
van de doodstraf in een gevangenisstraf, en wel op grond van
het feit dat de moordenaar Pangat zooveel scheldwoorden had
moeten verduren in zijn dienst en tenslotte ontslagen werd op de
beschuldiging resten eten te hebben gestolen uit de etenskast-
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Uitvoerig gaat schrijver hierop door, onder meer ook zeggende
dat Pangat na zijn ontslag geen betrekking meer kon vinden en
daardoor mata gelap geworden was, en het geld dat hij na den
moord stal, aan zijn vrouw bracht. Enz. Schrijver eindigt met
deze tirade:
„Pangat! Pangat zit nu neergebogen in een plaats omringd
door hooge muren, wachtende op den dag van zijn dood, maar
tevens met de hoop op leven, indien de Justitie de oorzaken
in aanmerking neemt welke hem tot zijn wanhoopsdaad dreven.
Neemt zelf de maat van zoo een gevoel van gegriefdheid!"
HONGERGEVAAR IN KEDIRI.
Rijst en Suiker.
Kaboel meldt onder 't hoofd: „Kediri bedreigd door hongers
nood", dat op 3! Mei des ochtends H. Jasin vergezeld van ver
scheidene saudara's ten huize van saudara Soeratman (secretaris
der plaatselijke Sarekat Rajat) kwam om te klagen en hulp te
vragen in verband met het laten wegsnijden van hun sawahaanplant door den gemachtigde van de sf. Mritjan, die den
grond noodig had voor de suikercultuur.
Soeratman ging terstond naar de plaats om zich van een en
ander te overtuigen en vond daar een Europeesch employé van
de fabriek, onder wiens toezicht eenige koelies den aanplant zouden
wegsnijden. Een gesprek onstond tusschen beiden, waarbij Soe
ratman verzocht het voornemen niet te volvoeren omdat de te
veld staande rijst binnen weinige dagen reeds rijp zou zijn, maar
de 'employé zou met grofheden en scheldwoorden geantwoord
hebben en een heftige woordenwisseling ontstond, met het slot
dat de employé in zijn auto sprong en wegreed in de richting
van de assistent-residentswoning.
Dienzelfden middag begaf Soeratman zich naar den wedono
van het district Modjoroto om de zaak te rapporteeren, teneinde
geschil tusshen de desabevolking en de fabriek te voorkomen.
Hij was er nog niet lang, toen in een aantal auto's, bendies en
motorfietsen aankwamen de patih, verschillende ass.-wedono's,
de mantri politie B.B., veldpolitie enz., als ware het—zegt schr.
—om een opstand te bedwingen. De patih als vertegenwoordiger
van den regent van Kediri nam dadelijk het onderzoek in handen
en sprak daarbij, zooals schrijver opmerkt, Kromo-Javaansch tegen
Soeratman, die in hetzelfde taaleigen antwoorde, maar het ge
sprek werd een heftige woordentwist, en toen de patih ngoko
sprak, deed Soeratman dit ook. Het resultaat was nihil, en de
patih maakte toen mir nichts dir nichts van van zijn macht ge
bruik—zegt schr.—en beval den prijaji's en politiebeambten om
toe te zien dat den employé geen overlast werd aangedaan bij
het snijden van de padi.
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Schrijver deelt verder méde dat Soeratman, „die voor het arme,
door de fabriek met willekeur behandelde Volk wilde opkomen
maar geen succes had omdat hij daarin door dien regeeringsvertegenwoordiger belemmerd werd", weer naar huis ging, en schrijver
zegt dan den lezers, dat een dergelijke handeling van den fabrieksgemachtigde niet alleen dit jaar, maar reeds verscheidene jaren
plaats grijpt, dit jaar is het echter het ergste. Met verscheidene
bouws in verschillende streken in de residentie Kediri is dit gebeurd,
schrijver zag het ïnet eigen oogen, zoo o. a. in het onderdistrict
Pesantren, het district Modjoroto.
Gelet op die handelingen en op het feit dat de regeeringsvertegenwoordiger geen recht geven wil, vreest schrijver voor mo
gelijke wanhoopsdaden en oproer in het gewest Kediri, veroorzaakt
door honger.
Schrijver wilde gaarne weten hoe de rechtvaardigheid van den
vertegenwoordiger der regeering te Kediri zal wezen. Zal de
zaak maar stil gehouden worden?
De redactie zet er een lange noot onder; zij vindt dat „een
dergelijke daad van het suikerkapitaal ' inderdaad de grenzen te
buiten gaat. Zij komt er tegen op, dat de padi wordt weggesneden
tegen den wil van den eigenaar, al is het zoo, dat de sawah volgens
contract bestemd is voor de suikercultuur; het planten kostgeld
en niet weinig arbeid; de suiker wordt van meer waarde geacht
dan de rijst die het hoofdvoedsel uitmaakt van de Indonesiërs.
De padiaanplant wordt weggesneden als ware het gras, voeder
voor paarden, en er wordt geen vergoeding voor gegeven. Is dat
geen willekeur?
Nog eigenaardiger vindt de red. het, dat de patih het maar
toestond zonder te denken aan de gevolgen, met betrekking tot
het levensbestaan van het volk. Maar nog vreemder vindt zij het
dat de palih er kwam als vertegenwoordiger van den regent, een
ambtenaar die voor zijn ambt gezworen heeft te waken voor het
heil van zijn volk. De zaak werd niet verder onderzocht en . .
het snijden van de padi geschiedde onder bescherming van
gewapende politie.
Hoe noemt men dit? — vraagt de red. en zij zegt, dat het
uiterst gevaarlijk is voor het welzijn van het Volk, omdat het
hongersnood veroorzaken kan, hetgeen in strijd is met het regeerprogram. Een dergelijke houding zou zelfs aanleiding kunnen
geven tot gebeurtenissen als te Tangerang. Wie zou er dan ver
antwoordelijk voor moeten worden gesteld? Het volk van Kediri
en omstreken behoorde er tegen te protesteeren. Landbouwers,
waar is uw bond ?
H. A. SALIM.
Onder het hoofd : „H. A. Salim ontmaskerd" is geplaatst een
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door A. Winanta geschreven stuk naar aanleiding van door den
heer Salim in de „Hindia Baroe' gemaakt opmerkingen over
een in de „Matahari' verschenen verslag van de P.S.1.-vergade
ring te Bandoeng van 25 Mei 1.1. (zie vorig overzicht, pag. 413).
Schrijver (die redacteur is van het blad Matahari.— Rapp.)
acht het noodig om, alvorens antwoord te geven op de beschul
digingen van den heer Salim, te verklaren dat hij zich tot zijn
spijt vergist heeft in den heer Salim, van wien hij, gelet op de
door dien heer opgedane kennis als H B.S.'ser en als Hadji,
geen domheden had verwacht. Schrijver had het vroeger aange
naam gevonden, met den heer Salim over principieele kwesties
van gedachten te wisselen omdat hij meende van den heer Salim
geen gedachtenloos geklets te kunnnen verwachten als van diens
voorvechters Soeroso, Siswo e. d.
Overgaande tot de weerlegging van hetgeen de heer Salim
in gemeld artikel zeide, zegt schrijver, dat de heer Salim wel
sprak van onjuiste voorstelling van zaken „zooals die bij die
lieden (communisten) gebruikelijk is, maar niet aantoonde welke
woorden en zinnen bezijden de waarheid waren, en wat het
juiste was. Als wij beweren, —zegt schr. — ,dat in het door den
heer Salim opgenomen verslag (in „Hindia Baroe") vele feiten
opzettelijk zijn weggelaten, dan is dat de waarheid. In bedoeld
verslag werd niet gemeld, dat vele communisten geen toegang
kregen tot de vergadering, terwijl de partijgenooten van Salim,
ook al kwamen ze laat, door de politie nog toegelaten werden.
De vier partijgenooten van Salim die ter vergadering spraken,
kregen een onbeperkten spreektijd, terwijl van de communisten
niet alleen de spreekduur maar ook het aantal sprekers beperkt
werd; er mochten maar twee spreken.
Dan komt schrijver er tegen op, dat de heer Salim, toen er
beslist moest worden wie als sprekers werden toegelaten, zeide:
„dit is onze vergadering '. Waarom vermeldde de heer Salim
dat niet in zijn verslag? Met opzet, uit vrees dat men van hem
zeggen zal dat hij graag koninkje speelt?
Toen Soekantawidjaja sprak over de 700 gulden van Garoet
die aan Alimin was afgedragen, antwoordde Moeso daarop met
het verzoek om op de zaak door te gaan, maar Soekantawidjaja
lette niet op dat verzoek en dat was de voornaamste reden
waarom Moeso boos werd. Moeso werd er daarom door de
politie uitgezet en de communisten werden op het zien van die
gemeene handelwijze der partijgenooten van Salim ook boos en
't was geen wonder dat zij als protest de vergadering verlieten.
Schrijver wil het volgende verklaren en vragen:
Volgens verklaring van Moeso, werd de f 700.— inderdaad
ontvangen door Alimin, en verder ter hand gesteld aan Tjokro.
Waarom gaven Tjokro en Soekanta hieromtrent geen nadere
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toelichting? Misschien wist Soekanta er niet van, maar Tjokro,
die er toen met een bleek gelaat bij zat, waarom lichtte die dat
niet toe?
Zoo gaat schrijver verder om te eindigen met een: al is de
leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt ze wel!
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NIEUWSBLADEN OP DE BUITENBEZITTINGEN.
PEMBERITA

MAKASSAR

Van 20 Mei t/'m 5 Juni 1924 Nrs. 114 t/m 124.
MACHT VAN DEN NEGER1-RAAD.
C. I. Rieuwpassa schrijft in het nummer van 23 Mei over
„Ambon in duisternis" en heeft daarmee, blijkens zijn breedvoerige
beschouwingen, op het oog de richting in bestuurskringen om
weer alle waarde te gaan hechten aan de negorijraden, waarmee
men dan beoogt door deze raden iemand het land uit te laten
zetten die de regelingen van dat land overtreedt, zooals ter sprake
kwam in den Ambonraad. Deze raad zelf besloot immers broeder
Pattij uit de Molukken te verwijderen. De Bestuursassistent zal
den negorijraad voorzitten en schrijver wijst er op, dat deze
functionnarissen in Ambon van weinig ontwikkeling zijn en niet
hooger staan in ontwikkeling dan een Inlandsch politieagent.
Schrijver bekritiseert de bewering in den Ambonraad, dat de
negeriraden het recht zouden hebben iemand het verblijf in de
negeri te verbieden, wijst er dan op dat de loera in negeri (kampoeng) Passo een negeriraad heeft samengesteld en besluiten
liet dat broeder D. Uijtenbroek, leider van de volksbeweging in
Passo, uit die kampong behoort te worden verwijderd.
Uit een en ander blijkt wel, dat ondanks alles wat op vooruit
gang zou wijzen, ondanks knappe B. B.-mannen, ondanks scholen
enz , Ambon nog in duisternis verkeert. Schrijver vraagt of de
Resident daartegen niet kan opkomen en vindt het maar een geluk
dat de volksbeweging hier vreedzaam is, want als men opstandig
te werk ging, wie zou dan de schuld hebben ? Het is wel duide
lijk dat de Regeeringsvertegenwoordigers het volk leeren zich
tegen het Bestuur te willen verzetten en de Hooge Regeering zal
goed doen daartegen op te komen.
DIVERSEN.
Correspondent Banteng, die veel schrijft in dit blad, geeft ook
in het nummer van 24 Mei een artikeltje, waarin hij in algemeene
termen schrijft over de slechte en verdrukkende menschen en ten
slotte de verdrukkers toeroept of ze genoeg hebben van het leven
in deze wereld, of ze denken aan den Tsaar van Rusland. „Broe
ders van het volk! Weet gij nu nog niet hoe Uw lot is en hoe
het worden zal als ge maar stil blijft??? Dan??? En hoe zal de
overwinning zijn wanneer gij wenschtet te ageeren??? Bedenkt
dat, menschen!!! "
Tal van artikelen worden geschreven door Silahooij, de eerste
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in algemeene bewoordingen, de latere over de wenschelijkheid
van de volksbeweging, beschouwingen en propaganda.
In het nummer van 4 Juni komt een brief voor van W. R. S.
uit Bandoeng, waarin hij vertelt van de treurige toestanden onder
de bevolking onder de O. 1. C„ over de verdrukking bij het
Cultuurstelsel en over de toenemende verdrukking door de komst
van „Vorst Suiker". Hij betoogt, dat de kapitalisten er voordeel
in zagen de Inlanders onderwijs te geven en dat voordeel er
uithalen. De Inlanders zijn evenwel vooruitgegaan en verlangen
nu, omdat al veel werd geleerd dat van belang was voor het
land, een vrij volk te worden. „Wij vragen de vrijheid om verder
te kunnen studeeren om welvaart te verkrijgen die verbonden is
aan deze vrijheid". De verzoeken zijn tot nog toe echter ijdel
geweest en van het „kostbaar geschenk" van den vorigen Land
voogd wilden de heeren in Nederland niets weten. Schrijver vertelt
dan van de aangroeiende moeilijkheden die het Volk heeft tedragen, voor de steeds vermeerderende verdrukking, voor de
belemmeringen die zelfs het onderwijs in den weg werden gelegd
en brengt hiermee in verband de verkeerdheden die opkomen, de
stakingen, de verwarring van het volk.

TJAJA-SOEMA T RA
Van 16/26 Mei 1924, Nrs. 98/114.
(In het vorig overzicht tot 15 Mei, nr. 98).
WAT BRENGT BEROERING IN DE WERELDVREDE?
A. Latif, verwijzende naar den pas geëindigden wereldoorlog,
zegt in het nummer van 14 Mei dat hebzucht en begeerte oorzaak
zijn van het verstoren van den wereldvrede. Over Napoleon
schrijvende, heeft Emerson verklaard, dat deze hoewel knap en
zonder wederga, zich geheel door de begeerte van alleenheerscher te willen zijn liet leiden en vele gebreken had; daarom kan
Napoleon niet een groot man worden genoemd, want hij was
niet een edel mensch. Wij, Minangkabauers, stellen zielenadel
boven verstandelijke ontwikkeling; alhoewel deze laatste ge
schikter is ter verkrijging van welstand en aanzien.
Wij allen in de wereld, groot en klein, zijn dieven.
De groote dieven stijgen in aanzien, de kleine worden opge
sloten.
Van hen, die millioenen stelen en oorzaak zijn van de armoede
en den achteruitgang van de groote massa, zegt men dat zij
handelsgeest hebben, maar een dergelijke opvatting is geheel
verkeerd, Iaat ons den zielenadel hooger stellen dan aanzien en
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welstand, want het streven hiernaar is oorzaak van alle wereld
beroering.
Emerson zegt, dat zoolang onze beschaving gebaseerd is op
rijkdom, macht, kracht en zelfzucht, er geen zegen op kan rusten
en de profeet Mohamed leert, dat haken naar rijkdom en aanzien
de innerlijke zonden vermeerdert.
DE KOMST VAN DEN IMAM MAHDI.
A. Latif neemt in de Nrs. van 16 en 17 Mei uit de „Herald
of the Star" eene verhandeling over van M.J. Krisnamurti, pre
sident van de Ster in 't Oosten (Bintang Timoer) als vervolg
op zijn artikel getiteld B. T. in een vorig nummer van de Tj. S.
en handelende over het zich gereedmaken voor de komst van
den Verlosser, die echter voor alle landen, rassen en godsdiensten
komt, dus voor de heele wereld.
PERSDELICT.
In het nummer van 16 Mei een verslag over de landraad-zitting
waarin het persdelict werd behandeld van Mohamad Nasid gl.
St. Permata, betreffende een bericht opgenomen in de „Warta
Hindia" van 23 November 1923 over een opstootje te Pagei
(Mentaweieil.), moord op den Controleur en het zenden van
van militairen, welk bericht onwaar bleek te zijn.
De schrijver werd tot 3 maanden veroordeeld.
GODSDIENSTONDERWIJS.
In het nummer van 19 Mei wordt meegedeeld, dat aan de
Diniaschool te Ganting in Padang 's middags koran-onderwijs
wordt gegeven, mede dat Arabische verzen worden geleerd,
terwijl te Parak Gadang eveneens een godsdienstschool wordt
opgericht.
DIVERSEN
Noerdin o.a. beschrijft het afscheidsfeest op 16 Mei 1924 van
den directeur A. Schermers van de Muloschool te Padang in de
societeit Ons Genoegen en het aanbieden door de leerlingen van
een reisnecessaire, een wandelstok en een pressepapier en zegt,
dat het een welgeslaagd feest was.
In een artikel „Polygamie" van M.J. wordt het hebben van
hoogstens 4 vrouwen volgens den Mohammedaanschen gods
dienst besproken en het voor en tegen opgesomd. Nog steeds
is men niet tot een beslissing gekomen of het al dan niet
geoorloofd is, zegt schrijver. Waarom plegen godsdienstvoor
gangers en meer ontwikkelden nog steeds polygamie? Waar
schijnlijk heeft Mohamad die toegestaan, ten einde het grooter
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aantal vrouwen toch in de gelegenheid te stellen te huwen
Vergeleken bij andere rassen, die de veelwijverij niet toestaan,
moet schrijver erkennen, dat het huwelijk bij den Moharnedaan
minder goed is dan dat bij deze andere rassen.
Dit stuk zal worden vervolgd.
In een artikel over „adat" door Zuurzak, overgenomen uit de
„Pantjaran Berita", wordt uitleg gegeven over de beteekenis van
de adat of het gewoonterecht en vermeld, dat er 4 soorten adat
zijn.
Ie. adat op oude zeden gegrond,
2e. adat krachtens gebruik,
3e. adat als gewoonte aangenomen,
4e. adat uit zich zelf gewoonte geworden.
Dt. Ketoemenggoengan en Dt. Perpatih Nan Seberang worden
steeds in het Menangkabausche rijk genoemd, indien men het
tweede in toepassing brengt.
Het fijne verschil tusschen deze verschillende soorten gebruiken
en gewoonten, waarbij 't eene uit het andere voortspruit, wij
zigt zich met den tijd.
De uitleg hiervan zal nader worden gegeven.
Het nummer van 21 Mei geeft een uitvoerig verhaal over
de Nieuwjaarsviering te Solok en de feestelijkheden uitgegaan
van den aldaar gevestigden opzichter B. O. W. S. M. Saldien,
Sumatraan, afkomstig van Padang, in wien geprezen wordt dat
hij, niettegenstaande zijne positie, steeds zichzelf is gebleven.
Van 26 t/m 30 Mei 1924, nrs. 114 t/m 117.
SPIEGEL DER VERGELIJKING.
In een tweetal artikelen bespreekt „Theosofie" de wet van
den vooruitgang en de wet van oorzaak en gevolg.
De opstand in Ierland ter verkrijging van vrijheid heeft niets
uitgericht. Daarom, „men ga hier niet te overhaast te werk,
Indonesië is nog niet rijp voor de vrijheid; het door ons, Indo
nesiërs, geplante vrijheidszaad is nog niet voldoende om als
vrucht die vrijheid op te leveren".
Indonesië is nog te veel verdeeld en er heerscht hier nog te
veel tweedracht en haat als gevolg van de verscheidenheid van
rassen, zeden, godsdienst en belangen.
De eenvoudigste dingen zijn oorzaak van verdeeldheid, met
noodlottige gevolgen.
Degelijke voorlichting is noodig in deze duisternis en afbreuk
doet bijv. de uitspraak van een volksleider dat „haat een motor
van den vooruitgang is." O, land van volslagen duisternis ; dik
wijls hoort men op vergaderingen en in de pers de opwekking
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tot samenwerking en vereeniging en overeenstemming ter ver
nietiging van den vijand en ter overwinning.
Dit is niet de manier ter bereiking van het doel, onderlinge
eensgezindheid, verdraagzaamheid en medegevoel leiden tot ver
volmaking en bereiking van het doel.
DIVERSEN.
In het nummer van 27 Mei bespreekt A een Landraadszitting
te Padang, waarin behandeld werd een valsche aanklacht over
sawahbezit, waarbij aan het licht komt, dat nog vele sawahs
in pand zijn bij Chineezen en voor den vorm op naam staan
van Inlanders.
Hoetapea, verpleger in 't hospitaal te Sawahloento, heeft het
in het blad van 27 Mei over het talrijke drossen der contrac
tanten, vooral der nieuwe, omdat het taakwerk te zwaar is.
Dit drossen is ten nadeele van de productie en schrijver ver
zoekt, mede in het belang der contractanten, eene betere regeling,
Verder vertelt hij, dat een gestrafte, die nog een maand uit
te dienen had, door het springen van een dynamietpatroon ge
dood werd en vraagt of de overheid de gestraften met nog een
korten straftijd, niet buiten de mijnen kan tewerk stellen, ten
einde iets dergelijks te voorkomen, n.1. dat iemand na een straf
van jaren met de vrijheid in vooruitzicht, op dergelijke wijze
sterft.
In een „Nieuws uit Solok" van C. P. A. Baar in het blad van
2 Mei, zegt deze, dat van Solok niets belangrijks mede te deelen
valt; van overal elders uit de bovenlanden komen berichten van
oprichting van verschillende scholen, oprichting van voetbal
bonden, het houden van harddraverijen en weldadigheidsfeesten
o m. ter verkrijging van middelen voor verschillende doeleinden.
Niets van dit alles te Solok. Inlanders, vreemdelingen en het
bestuur zijn drie soorten, inderdaad zijn ze echter maar één en
richting geven is toch ook besturen: daarom moest het Bestuur
hierin eens verandering brengen. Schrijver verzoekt een exem
plaar van dit blad te zenden aan den Ass.-Resident van Solok.
Onder de verdere berichten wordt de waarschuwing van den
Landvoogd in diens Volksraadrede van 20 Mei 1.1. betreffende
het niet dulden van excessen, aangehaald.
In het blad van 30 Mei is uit de „Neratja" overgenomen een
woord van de moeder van Sjaukat Ali en Moehammad Ali
(twee beroemde leiders in Hindoestan) over „de plicht van de
vrouw als vrouw en moeder". Dit woord is eene opwekking aan
de vrouwen van haar land om hare echtgenooten, zoons en
broeders aan te sporen tot moed en standvastigheid. Haar twee
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bovengenoemde zoons zijn in de gevangenis te Karansi en wor
den als voorbeeld aangehaald.
Zij zegt, dat zij hen liever dood heeft dan dat zij hun geloof
en geboortegrond verloochenen.
Het sterven in den strijd is het deel van den man, sterf daarom
ook in den strijd, roept zij het volk toe.

W A R T A

H I N D I A

Van 29 April/31 Mei 1924, Nrs. 46/59.
„Van de redactietafel." In deze rubriek komen in deze num
mers de ondervolgende artikelen voor:
In het no. van 29 April een uit „Indonesië Mardeka" (het
in Nederland verschijnend orgaan van de Indonesische Vereeniging aldaar) van Maart 1.1. uit het Nederlandsch vertaald
stuk met als titel „Pendirian di Indonesië" besprekende de
houding die de beweging in Indië tot nog toe aannam en dient
aan te nemen in navolging van die in Br.-Indië en naar aan
leiding van de weinig welwillende houding die de Regeering
ten opzichte van de volksbeweging in Indonesië aanneemt.
Na verklaring van Co— responsive— en noncoöperation be
sluit hij met de aangehaalde woorden „revolution is the only
way in which a slavish sociëty can save itself ' en „wie geen
vriend is, is vijand."
Het no. van 3 Mei geeft eenige verzen ter inwijding van het
Inlandsch nieuwjaar. Het no. van 8 Mei geeft weer een artikel
uit bovengenoemd tijdschrift n. 1. „Kebeneran jang pedis" (de
rauwe waarheid), de exhorbitante rechten besprekende in verband
met de toepassing dezer rechten op Abdoel Moeis.
Verschillende berichten in de nos. van 17 en 24 Mei over
de met Juli a. s. weer open te stellen gelegenheid tot opleiding
voor stuurman, echter zonder toelage en misschien met school
geldbetaling op de Sirius.
Men hoeft hier echter niet verheugd over te zijn — meent
de redactie — daar 't lijkt dat op die school de Mohamedaan
wordt gedwongen dingen te eten, die verboden zijn; het geval
wordt aangehaald van den Padangschen leerling (reeds in het
„Bat. Nbl." gemeld).
De protest vergadering der Sarekat Rajat te Padang Pandjang,
het centrum der com. beweging, doet der redactie opmerken,
dat tot zelfs op de omwanding der lapaus (restaurents) men de
programma's had opgeplakt; toch is de Minangkabauer geen
communist maar sociaal democratisch aangelegd, ook de gods-
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dienst verbiedt het communist zijn terwijl als resident Lefebre
nog het bestuur voerde, geen exorbitante rechten zouden worden
toegepast, deze resident redeneerde en er was rust en vrede.
De Minangkabauer wil niet hard behandeld worden (men herinnere zich de belastingopstootjes in 1908).
De tegenwoordige resident vervolgt de redactie, thans gou
verneur, bemoeit zich veel te weinig met het volk en zendt er
rechercheurs op af.
Onder „journalistiek" wordt de verwachting geuit, dat de
heer C. v. d. Kamer, thans correspondent van het Bat. Nbl.
te Bandoeng, waarheid zal schrijven en berichten niet alleen
van één kant (den resident) zal hooren; de redactie vraagt
verder, vermeldende dat de journalist Zentgraaf van allerlei
zaken wist te vertellen uit Sumatra en uit Borneo, hoe hij dat
alles te weten komt. Daarbij wordt de Sum. Bode aangehaald
voor wat dit blad vertelde over A. Moeis: dat hij geen Mi
nangkabauer is en niet gezien was hij de Minangkabauers (de
heer Mesu was pas te Padang). Vanwaar kreeg het blad die
opmerkingen ?
Verder wordt hierbij in herinnering gebracht de strijd tusschen Noesa Hindia en Perobahan (Tjia Soen Jong) in de zaak
van Dr. M, welke zoo hoog liep dat Tjia moest bekennen van
wien hij het bericht had, van een, die neutraal had moeten
staan tegenover Inlanders en Hollanders (resident). „Zal Dr.
Rinkes dit bericht in 't Persoverzicht opnemen?"
In 't no. van 27 Mei wordt onder „nasib baik"' gemeld
dat res. Whitlau al 5 jaar resident is eri in tegenstelling met
andere residenten, die na 3 jaar hun ambt ter beschikking moe
ten stellen, thans benoemd is tot gouverneur; Sum. 's W, Kust
blijft echter een residentie. De toegekende titel wordt vergeleken
met die in het militaire (titulair) en ook met dien van een 1.1.
Chinees die kapitain titulair wordt na zijn ontslag en de re
dactie, zegt dat de resident thans mag teekenen; rest. m. r.
en t. van Gouverneur. In dit verband wordt de ontwerpbestuursorganisatie behandeld.
In de W. H. van 31 Mei wordt de receptie gehouden na
bovenst benoeming, bectitiseerd, nadat eerst uitleg van receptie
geld gegeven is. Nadruk wordt gelegd op de ..prentah" van
den demang van Padang aan de Kampong-hoofden en andere
hoofden tot het organiseeren van een optocht onder opmerking
dat 't volk nog uit den tijd van Daendels en de O. I. Compagnie
weet, wat een prentah inhoudt. Misschien dat de last van boven
kwam om 't volk hij den Resident te doen komen als blijk dat
hij nog het volksvertrouwen geniet. Verder wordt dan een
vergelijking gemaakt met het vertrek van Gouverneur Weber en
van den ir. Douwes Dekker.

493
DIVERSEN.
De nrs. van 26 en 29 April geven artikelen die verklaren dat
de Poeasa Rhamadan den weg tot het effenen van de sociologie ;
zetten de strekking en het doel nader uiteen. Over de zedelijke
opvoedingskracht van het gezamelijk vasten wordt in den breede
uitgewijd.
In de nrs. van 26 April, 8 en 22 Mei worden de mededeelingen
geplaatst over het nationaal instituut voor opvoeding en onder
wijs vermeld in de bekende brochure. Met onderwijs alleen bereikt
Indië niet haar doel, opvoeding is meer dan onderwijs wordt
dan gezegd. Gehoopt wordt, dat in 1925 ook Indië een dergelijk
instituut zal hebben.
Orang baroe raadt de menschen van S. Batang aan hun kin
deren naar aanleiding van de schoolgeldverhooging niet van
school te nemen, het zoo met moeite verkregene zou door gebrek
aan leerlingen wel weer eens kunnen worden terug genomen.
In een Open brief (buiten verantwoordelijkheid van de re
dactie) bespreekt D. L. M. K. art. 26 Str. wetboek dat de moge
lijkheid opent een gestrafte vrij te stellen van arbeid buiten de
gevangenismuren, en bericht, dat Noerdin, gewezen klerk bij den
Controleur van Soeliki op 5 Maart II. tot 2 jaar gevangenistraf
werd veroordeeld zonder toepassing van art. 26, verzocht wordt
aan de redactie een exemplaar aan den Raad van Justitie te
zenden. In het nr. van I Mei wordt een hangende kwestie te
Padang omtrent imam Mirin door „Karwats van Koto Piliang
in verband met Adat en Islam te Koto Padang behandeld en de
oorsprong dezer adat uitgelegd en de gang van zaken aange
geven bij een voorkomend geschil of overtreding op geestelijk
gebied of ten opzichte van de adat.
Van de races in de Bovenlanden en te Padang wordt door
M. Joesoef in het no. van 15 Mei gezegd, dat deze verkapte
dobbelgelegenheden zijn, ten nadeele van de bevolking, terwijl
de resident niet van dobbelen houdt en dit bij de wet ook is
verboden; misschien weet de resident dit niet; verzocht wordt
een exemplaar hiervan aan den Directeur van B. B. te zenden.
In 't nr. van 20 Mei wordt de ir. Cramer bedankt naar aan
leiding van het sectieverslag in de Eerste Kamer, en wel over
de ingebrachte bezwaren tegen de invoering der landrente ter
Sumatra's Westkust; in herinnering wordt gebracht het gesprek
rnet ir. Cramer in de societeit Kengseng te Padang toen deze
met verlof naar Holland reisde en een motie van Padang mee
nam.
Door Voorbijganger, die het personeel van het pandhuis
te Padang op 9 Mei om 6 uur middags nog zag werken, wordt
gevraagd of dit overwerk wel betaald wordt, en of dit langer
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werken niet de schuld is van het hoofd van den pandhuisdienst,
alhoewel het de tijd van bezuiniging is. Het personeel wordt
opgewekt zich te vereenigen.
Behalve een reisbeschrijving van Padang naar Tjoebadak
komen in het No. van 22 Mei reisindrukken voor van Boendoer,
die op 19 Mei naar Sarilamak ging en te Akar Berajoen menschen bezig zag met het maken van een vergaarbak bij den
waterval. „Is in dezen bezuinigingstijd niet iets nuttigers te doen",
vraagt hij. de wegen van Koto nan Gadang tot Tandjong Pati
worden niet onderhouden, hoewel ook hier de menschen rodigeld betalen; vroeger, in den heerendiensttijd, zagen de wegen
er beter uit, hij zag geen werkvolk en geen grint, in den
omtrek van Pajakoemboeh vond bij het beter. De heerendienst
commissieleden schijnen de begrooting slechts te teekenen en
schenken er geen aandacht aan, meent schrijver; men moet z. i.
ook als leden particulieren nemen en geen likkers en die besef
fen wat het rodigeld is, de leden moesten door 't volk gekozen
worden, dan pas was het rechtvaardig. Dit dikwijls herhalen
zal het bestuur en den Directeur B. B. ertoe brengen eene dui
delijker regeling der rodigelden te maken.
Als noot zegt de redacteur, dat de wegen van Agam en
Pajacoemboeh als dag en nacht verschillen; in Agam weet
men zelf te werken en heeft men geen grint van een aannemer
te koopen als in Pajacoemboeh (Tjoa Kong Bie), daarom zijn
in Agam zelfs de kampongwegen goed. Een exemplaar van
dit blad zou aan den Ass.-Rest. van Lima Kota en een aan
den Resident worden aangeboden en de wensch wordt geuit
dat eene meer bevredigende regeling wordt gemaakt.
In het No. van 31 Mei bespreekt Jr. Marah Srimahadewa de
rede van A. Salim in de Volksraad naar aanleiding van het
gebeurde te Ampang Gadang op 28 Sept. 1923; en de schrijver
zegt, dat nog nooit is voorgekomen, dat het bestuur zich in
godsdienstzaken mengde en dat het verbieden van Mohamedanen
een moskee binnen te treden iets is dat vergunt den prang sabil
uit te roepen. De onderdanen ter Sum's W. Kust zijn na 1908
mak en nog steeds wordt het B. B. gewijzigd, dat daar reeds
inlandsche ambtenaren heeft losgelaten, ieder met zijn eigen
aanhang.
Vroeger had men nog hadji August Salim in den Volksraad,
die voor de Moh. belangen kon opkomen, thans niet meer;
een troost is, dat vele Volksraadsleden de „Warta Hindia"
lezen, daar het Persoverzicht der Volkslectuur vele zaken ter
Sum's Westkust die het algemeen raken niet opneemt, of die
den resident Whitlau raken, ook niet die van T. H. A. A., voorz.
der P. G. A. 1. (pers. goeroe agama Islam). Volgens zijn weten
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bemoeit de Regeering zich niet met den godsdienst en toch
doen dit de demangs en ook een controleur. In hetzelfde num
mer wederom een ingezonden stuk over de benoeming van
resident Whitlau tot Gouverneur en dit in verband gebracht met
een al dan niet spoedig vertrek, mede naar aanleiding van diens
gezegde in zijne rede (Tj. S. No. 112), dat hij zelf te bepalen
had, wanneer dit zou plaatshebben.
Verder wordt melding gemaakt van de moeite die men in
Painan vroeger had ter verkrijging van volksscholen, thans weer
met de H. 1. S. enz. en als raad wordt de pepatah gegeven:
„met den stroom wijzigt zich de oever."
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INLANDSCHE PERIODIEKEN OP JAVA.
BINTANG-HINDIA
Van 31 Mei 1924, nr. 22.
DE INHOUD.
Dit nummer bevat een afbeelding van de esplanade van Medan, van de Tjiliwoeng in Weltevreden, van twee Minangkabauers in nationaal costuum, van een voetbalwedstrijd in Europa,
van prauwenwedstrijden in de Kwantandistricten, van de hul
diging van den nieuwen Regent van Batavia, van den koning
van Spanje, van Inlandsche vrouwelijke handelaars en vrouwen
aan den padioogst.
In de tekst kritiseert de redacteur het baden en toiletmaken
en wat er nog meer aan de Tjiliwoeng in het openbaar gebeurt.
Verder geeft het nummer tekst bij de platen en de gewone
feuilletons.

FADJAR KEMADJOEAN
Van 1 Juni 1924, Nr. 9.
ONDERWIJSPOLITIEK IN DE MINAHASA.
Maoelit schrijft over dat onderwerp weer een hoofdartikel,
waarin hij begint met te herinneren aan zijn artikelen over het
verkeerde van de inrichting van het onderwijs in de Minahasa
waardoor de jongelui worden afgetrokken van het land en van
den landbouw, waardooor zij ernaar streven onderwijzers of kler
ken te worden en het land verlaten, dat gebrek aan bevolking
heeft. Schrijver wijst dan op het advies van den heer Rampen
op het congres van de P. M. geuit en. waarin werd voorgesteld
het Maleisch van het leerplan- te verwijderen opdat er beter
Nederlandsch kan worden onderwezen, de districts- en de zendings
scholen er een vierde en vijfde klas bij te geven, schakelscholen op
te richten, gelijdelijk aan het Nederlandsch de voertaal te maken
op de tweede klas scholen en de zendings- en districtsscholen en
dan gelijdelijkaan het een of andere dialect der eigen taal in te
voeren.
De redacteur van het blad betoogt, dat hij in vele opzichten
mee kan gaan, maar zijns inziens is het advies niet geheel te
volgen, tenminste niet waar het betreft het invoeren van meer
Nederlandsch. Hij haalt de motiveering van den adviseur aan,
waarin deze betoogt dat het Nederlandsch een beter ontwikkelde
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taal is dan de eigen taal en dus geschikter om ontwikkeling te
brengen en onderscheidingsvermogen te vestigen. De schrijver
gaat hier niet in mee, want zijns inziens is ook de eigen taal wel
geschikt te maken, al zal deze voor de litteratuur aanvankelijk
stijf zijn en te weinig woorden hebben. Dat toch was vroeger
bij het Hollandsch ook het geval en deze taal heeft dan ook
geleend van andere. Maar schrijver verwacht niet veel van het
beklijven van het Nederlandsch. Voorts meent hij, dat, hoe meer
het onderwijs wordt verfijnd, hoe meer jongelui het land zullen
verlaten.

1NDIË WEERBAAR.
In scherpe woorden wordt kritiek geoefend op den jongsten
oproep van „Indië Weerbaar" en gevraagd wordt wat deze „ma
niakken" in een tijd dat zoo ernstig moet bezuinigd worden en
er tal van personen, ook broeders, slachtoffer van werden, feitelijk
willen. „Hoe durft men in 's hemels naam met dergelijke dwaze
plannen op de proppen te komen waar anderzijds de regeering
in vele richtingen zich tot hoofdbrekens toe uitslooft om een klop
pende begrooting te maken." Wil men Indië weerbaar maken, dan
geve men eerst onderwijs en nogmaals onderwijs, in de tweede
plaats voere men een Inlandsche militie in, maar ook dan nog
zouden we tegenover het buitenland niet safe zijn; vreemd doet
het aan, dat men de Inlanders ineens zonder onderwijs geschikt
acht een buitenlandschen vijand te weeren en niet geschikt voor
zelfbestuur.
De redactie zet hier een noot onder, meedeelend dat, al is
gelukkig een kloppende begrooting verkregen, de bezuinigings
manie nog niet het hoogtehunt heeft bereikt, en de minister wil
doorgaan met versoberen om de vlootwet er bij stukjes en bee
tjes door te krijgen. In de Minahasa merkt men dat, als daar
zeeofficieren „met glanzende emblemen en gouden knoopen
lanterfanten om den dienst aan boord der Nederlandsch-Indische
vloot zoo aanlokkelijk mogelijk te maken."

DIVERSEN.
Weer worden eenige stukken in verschillende dialecten gegeven,
verder een buitenlandsche kroniek, een gedicht over het blad en
een artikeltje over de opvoeding tot echtgenoote met een huldiging
aan de vereeniging Pikat, als feuilleton het vervolg van een verhaal
van een „Meisje uit de Preanger" dat in Deli huishoudster werd
en in den steek werd gelaten en op Java op het slechte pad
kwam uit nood. Voorts een verslag van de opening van den
Volksraad.
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MEDAN MOESLIMIN
Van I April 1924, Nr, 7.
DE MOESLIMS IN AMBON
EN HUN KAMPONGMOSKEE.
Het nummer van 1 April '24 bevat een artikel van M.B. uit
Ambon, waarin de vraag of het al dan niet geoorloofd is om
het extragebed op de Lebaran in een kampongmoskee te ver
richten besproken wordt. Schrijver begint met er op te wijzen,
dat de Moslimsche bevolking van de kampong Batoegadjah
jarenlang het extragebed op de Lebaran in haar kampongmoskee
ongestoord kon doen, totdat het kamponghoofd Achmad Sookoor
het haar verbood, zeggende daartoe een schriftelijke opdracht van
den Assistent-Resident Noll te hebben ontvangen. Bij onderzoek
bleek het, dat de dienstbrief, waarop bedoeld kamponghoofd
zich beriep, valsch was. Daarop wendde de bevolking zich tot
den Assistent-Resident om in deze zaak opheldering te vragen ;
de Kadhi, die door den Assistent-Resident werd geraadpleegd,
zei, dat het extra-gebed op de Lebaran moest worden verricht
in de officieele moskee, en dat het doen van dit gebed elders
dan in deze moskee door den godsdienst verboden was. Bij
het onderzoek van deze zaak, dat opgedragen werd aan een
civiel gezaghebber, werd de vraag gesteld of een makroeh-zaak
strafbaar was. De civiel gezaghebber ging niet in op het
herhaaldelijke verzoek van den kadhi om in deze zaak spoedig
een beslissing te nemen en zei liever de beslissing (van de
autoriteiten) van Batavia te willen afwachten. Deze beslissing
luidde volgens schrijver aldus: „Er staat geen straf op een
„makroeh -zaak, terwijl een „soenat"-zaak niet verboden is; ze
mag overal worden verricht." Toen zond de kadhi een brief aan
Tjokroaminoto, om diens meening over deze zaak te hoorenTjokroaminoto antwoordde, dat de hakim de bevoegdheid had
om de Moslimsche bevolking te verbieden het extra-gebed op
de Lebaran in de kampongmoskee te Batoegadjah te doen,
hetwelk uitsluitend in de officieele moskee moest geschieden;
daarbij wees Tjokro er nog op, dat de vroegere imams Aboebakar
en Oemar thans niet meer bestaan. Toen de controleur de
bevolking zei, dat de bedoelde brief van Tjokroaminoto ontvangen
was en dat Tjokro een vertrouweling van het Gouvernement
was, vroeg de bevolking hem, of de beslissing van Batavia dan
niet afdoende was en waarom een nieuwe beslissing moest
worden genomen. De controleur gaf de bevolking nog den
raad om in vrede te leven en niet te twisten over godsdienst.
De brief van Tjokro werd ongeldig verklaard.
Voorts maakt schrijver er ook melding van, dat de Moslims
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van Ambon zich tot den moefti van Mekka hebben gewend,
vanwaar het volgende antwoord kwam: Het is niet voorge
schreven, dat de menschen, die het extra-gebed op de Lebaran
willen doen, zich daartoe in een bepaalde moskee verzamelen ;
maar ze moeten het doen in verschillende moskee's.
Ten slotte klaagt schrijver er over, dat de Imam van Ambon
dikwijls aan het hem door bevolking gedaan verzoek om bij
verschillende gelegenheden te komen, niet wilde voldoen. Door
den Assistent-Resident werd aan de bevolking (van Batoegadjah)
niet vergund om iemand uit die kampong aan te stellen, die
haar godsdienstbelangen in die kampong zou kunnen behartigen.
Deze autoriteit verbood het aanstellen van een Imam of „pengoeroes agama" in die kampong omdat die plaats dicht bij
de officieele moskee ligt; bovendien zou zulks volgens den
Assistent-Resident „makroeh' zijn. „En men zegt, dat het Gou
vernement zich heelemaai niet bemoeit met godsdienstzaken" —
merkt schrijver op.
HET ONDERWIJS AAN DE ISLAMIETEN
OP DE SANGIR-EILANDEN.
Schrijvende over het onderwijs aan de Islamietische kinderen
op de Sangireilanden uit „Fadjar' er zijn verwondering over
dat aldaar tot dusver geen Mohamedaansche onderwijzers zijn
benoemd. De onderwijzers komen maar altijd van Ambon en
Minahassa en zijn Christenen. Voorts vraagt schrijver zich af,
hoe het komt dat in tegenstelling met de Christenkinderen, de
Islamietische kinderen nooit met succes het examen voor kweekeling of hulponderwijzer of het toelatingsexamen tot de
kweekschool te Ambon konden afleggen. Schrijver zegt zich
niet te kunnen voorstellen dat de Moslimsche kinderen zoo
dom zijn; misschien zijn ze opzettelijk dom gehouden of men
wil hun die onderwijzersbetrekking niet gunnen. Om te weten
of die Moslimsche kinderen al dan niet dom zijn, stelt hij der
Regeering en het departement van Onderwijs in het bijzonder
voor, om aan het hoofd der Inlandsche scholen te Enemawira,
Tariang en Menaloe een Mohamedaansche onderwijzer te plaatsen
en bijgestaan door Mohamedaansche hulponderwijzers; men zal
dan zien, dat de Moslimsche kinderen zoo dom niet zijn.
Verder maakt schrijver een berekening van de uitgaven van
het landschap. Taboekan, waar de bevolking voor de helft uit
Islamieten bestaat, voor onderwijsdoeleinden en komt hij tot de
conclusie, dat het grootste deel der gelden toekomt aan de
gesubsidieerde zendingscholen, die het Christendom bevorderen
ten nadeele van den Islam. Dit komt volgens schrijver (die een
verward betoog hiervan geeft, Rapp) niet te pas. omdat die
gelden worden opgebracht ook door de Moslimsche bevolking.
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Ten slotte wijst schrijver er op, hoe de kerken en zendingscholen dank zij de subsidie goed onderhouden kunnen worden,
en hoe de onderwijzers-Christendompredikers door hun salaris
sen in staat worden gesteld om een aangenaam leven te leiden.
Schrijver zegt voorts tegen die subsidie-verleening door het
Gouvernement of het Landschapsbestuur geen bezwaar te heb
ben, mits de belangen van het andere deel der bevolking, dat
den Mohamedaanschen godsdienst belijdt, ook behartigd worden.

SOEARA

BOEM1POETERA

Van 1 Mei 1924, nr. 3.
HET BLAD.
Dit orgaan van den P.PP.B. staat onder de redactie van Alimin
(sedert is deze evenwel weer afgetreden), terwijl als dagelijksch
redacteur werd genoemd de secretaris. Als leden van het hoofd
bestuur zijn in den kop van dit nummer genoemd : Soerjopranoto
voorloopig voorzitter, geen ondervoorzitter, Alimin wd. secretaris,
Martodiredjo penningmeester, commissarissen Dipowiredjo, Soemarlan en Prawirobroto. De directie is in handen van het Bondsbestuur, de dagelijksche leiding bij het dagelijksch bestuur. Het
wordt op de eigen drukkerij te Jogja gedrukt.
DE INHOUD.
Dit nummer begint met een artikel over de economie en de
politiek, een vervolg van een vorig nummer en nog niet beëin
digd. Uit het artikel blijkt, dat het reeds drie jaren geleden werd
geschreven en dus niet geheel op de hoogte van den tijd is ge
bleven. Er wordt in betoogd, dat de vakbonden niet alles uit
zichzelven kunnen, maar den steun noodig hebben van de re
geeringen. Verder wordt uiteengezet, dat hier in Indië de klas
senstrijd aanvankelijk een rassenstrijd is, dus het ras de regee
ring bestrijdt door tusschenkomst van het kapitaal.
RECHTSPOSITIE.
Het hoofdbestuur geeft in dit nummer een uiteenzetting van
de bezwaren, welke door het bestuur van het Verbond van
Landsdienaren werden ingebracht tegen de ontworpen regeling
van de rechtspositie der ambtenaren en zegt, dat het in een
volgend nummer daarover zal spreken in verband met eventueele
bezwaren tégen een en ander van de pandhuisbeambten.
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BEHANDELING VAN
HET PERSONEEL.
„Pelor' schrijft een artikel, waarin hij neerkomt op de wenschelijkheid ook aan politiek te doen aangezien het kapitalisme
de menschen ten slotte zoo arm maakt, dat ze niets meer in de
pand zullen kunnen brengen, wat weer terugslaan zal op depo
sitie van het personeel. Hij wijst op den tegenwoordig weer
zoo slechten toestand van het personeel, op de nieuwe regelingen,
op de verdrukking van het personeel, op het drie maal zwaar
der geworden werk en de behandeling ook van personeel met
langen diensttijd.
Uit de „Neratja" werd overgenomen een artikel van Kadhool,
waarin deze in den breede vertelt hoe een beheerder Echter,
die reeds eerder werd overgeplaatst wegens het slaan van per
soneel, maar toch steeds nog gehandhaafd, in Kedoengwoeni
zijn onderbeheerder tot bloedens had geslagen. Hij had dezen
een aanmerking gemaakt over het plaatsen van een paraaf in
een boek en gelastte toen om half vier het personeel dat het
werk af had, naar huis te gaan, terwijl de onderbeheerder nog
blijven moest: het personeel vertrouwde de zaak niet en bleef
buiten, toen dan ook hulpgeroep werd vernomen, de onderbe
heerder bloedend naar buiten kwam en het toesnellend personeel
den beheerder met een groote liniaal in de hand zag. De mis
handelde ging met de anderen naar den wedono en gaf de
zaak aan, verzoekend om onderzoek, terwijl het personeel ver
klaarde dat het en corps verzocht overgeplaatst te worden, daar
het niet meer bij dezen wreeden beheerder zoo durfde dienen.
De redactie merkt op, dat als een en ander waar, is, het op
treden wel onbehoorlijk was, maar dat de reden dat de beheer
der zoo durfde optreden wel daarin zal hebben gelegen, dat ter
plaatse geen enkele beambte lid is van den bond.
DE REGEERING EN HET VOLK.
Wie wind zaait zal storm oogsten, is het hoofd van een artikel
van een ongenoemde, dat voorzien is van opmerkingen van de
redactie. De schrijver zegt, dat hij in een van de Europeesche
bladen hier een artikel over Indië had gelezen, waarin met
klem werd opgekomen tegen de regeeringskoers in de afgeloopen
drie jaren tengevolge waarvan het volk het vertrouwen in de regee
ring zou verloren hebben, hetgeen tot heden nog niet het geval is
geweest. In het artikel wordt betoogd dat hier juist een hoogambtelijke politiek wordt gevoerd en terwijl men in Britsch-Indië steun
en hulp vraagt aan de Europeesch opgeleiden, ontdoet men zich
hier van dien steun zoodat men hier geleidelijk geen liefde meer
gevoelt voor een Groot-Nederland, maar vrij wil zijn, waarvoor
het misschien de tijd nog niet is.
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(De redactie zegt, dat het inderdaad waar is, dat het volk
niet met de regeering wil samenwerken. Niemand houdt van den
Volksraad omdat die een zaak is welke de menschen van zich
verwijdert. De boosheid van de menschen uit zich in bommen
en opbreken van rails, wat ons doet griezelen, maar het komt
omdat de regeering door zijn richting de groepen tegen elkaar
warm maakt. De belasting stijgt, arbeiders worden ontslagen,
tractementen verlaagd, de vakbond wordt vijandig behandeld.
Men denke maar eens aan de zuchten van het personeel van
den pandhuisdienst).
Ds N.I.P. is er al niet meer, omdat de regeering op haar
statuten geen rechtspersoonlijkheid wilde verleenen, maar leiders
en leden zijn er nog en de partij die parlementair wenschte te
zijn, is gaan behooren tot de vijanden van de Regeering. Schrij
ver vertelt dan van de andere vereen i gin gen, wijst er op, dat
Semaoen niet zoo zeer tegen de Regeering was, maar Semaoen
werd verbannen en thans werkt de P.K.I. zonder zich te bekommeten om wie ze tegenover zich heeft en ook door B.B.-ambte
naren laat ze zich niet tegenhouden.
(De redactie merkt hier op, dat de B B.-ambtenaren alle wel
communist mogen worden wanneer de bestuursregelingen maar
gelijk blijven. De belastingen worden zwaarder, het werk ver
meerdert, de tractementen verminderen. De chefs van dienst
wenschen niet met onze vereeenigen samen te werken, en zoo
waet bijvoorbeeld de chef van den pandhuisdienst niet dat de
P.P.P.B al 2000 leden heeft, die verbetering van positie zoeken.
Door verdrukking moeten de vereenigingen wel grooter en moediger
worden want de chefs van dienst trekken zich van wat goeds
toch niets aan. En wat betreft het anti-Nederlandsch zijn, wan
neer de menschen gevoelen geen verbetering te ondervinden en
al hun moeilijkheden worden niet verholpen, integendeel het
wordt hun zwaarder gemaakt, dan behosft men geen kommunist
te zijn om anti-Nederlandsch te worden).
De bestuursregelingen hebben tot gevolg, dat men zich hier
van Nederland verwijderd gevoelt, dat de acties anti-parlementair
worden en een groot deel van het volk communist en roode
nationalist wordt. De macht van den ambtenaar heeft den afgrond
tusschen Nederland en Indië pog verbreed: den Regent van
Serang werd het moeilijk gemaakt door zijn Resident, evenzoo ging
het met den Regent van Japara en de vrijheid van de ontwikkelde
jongelui in de Vorstenlanden werd verminderd: de Europeesche
pers kritiseerde, het verzet van de Europeesche ambtenaren
maakte de Inlanders tot vijanden. Lieden die vroeger van Ne
derland hielden en met Hollanders wensshten samen te gaan,
trekken zich thans terug, gevoelen zich vernederd.
Schrijver wijst dan op de manier waarop rekesten aan den
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G. G. worden aangehouden en wijst daarbij op den pandhuisdienst, waar men zich de boosheid van een controleur op den
hals haalt als men rekestreert; die vindt dat niet noodig en na
vijf dagen is men overgeplaatst. Schrijver wijst ten bewijze hoe
men vernederd wordt op een rede van den heer Koperberg in
Solo, waarin deze zeide dat alle Europeanen de Inlanders als
knechten moeten beschouwen, wat misschien komt door de
likkers van ons eigen ras die steeds praten van bendoro toewan
(van wien kreeg de Hollander den titel bendoro? vraagt de
redactie).
Ook de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" waarschuwde al,
niet op deze wijze voort te gaan omdat dit voor Holland en voor
Indië gevaren meebrengen zou. Sedert de G.G Fock het bestuur
in handen heeft, zegt het artikel, ziet het er met beide groepen,
Hollanders en Inlanders, steeds minder goed uit zoodat thans de
band daartusschen bijna is verloren gegaan. Er is in de Inlandsche beweging niets, dat op samengaan gericht is.
(De redactie merkt op, dat wij den P. E. B. dankbaar moeten
zijn voor de scheiding, zoodat niet wij de schuld hebben maar
de gindschen wind hebben gezaaid en storm zullen oogsten.)
I
DIVERSEN.
Verder komen in dit nummer nog enkele artikelen voor over
het lot van den Pandhuis-beambte en een over „het razen van
Kijahi Bezuiniging."'

SOEARA MINAHASA
Van 1 Juni 1924, Nr. 11.
GEZAGHEBBER GORTMANS
EN DE VEREENIGING.
In verband met hetgeen in een vorig nummer werd geschreven
over de houding van den civiel gezagheber te Enrekang tegen
over de vereeniging, wordt in dit nummer opgenomen een lang
verslag van den heer J. S. Lewan, gericht aan het hoofdbestuur,
waarin wordt meegedeeld dat schrijver bij den heer Gortmans
Werd geroepen en deze hem op zijn kantoor allerlei ijselijke
Woorden toevoegde, hem uitnoodigde naar buiten te komen om
op een stille plek te gaan vechten en hem dreigde de hersens
tegen de zoldering te zullen slaan enzoovoort, onder opmerking
dat als de gezaghebber iemand doodde, dat hem maar ƒ 25
zou kosten. Hij sloeg op zijn borst en verklaarde dat de Menadoneezen niet bang voor den dood mogen zijn, de Hollanders
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zijn het ook niet en hij mocht met zijn Menadoneezen opkomen.
Voorts bedreigde volgens schrijver de heer G. hem en het hoofd
bestuur en beloofde hem zijn ontslag te zullen bezorgen. Verder
eischte de heer G. van hem een schriftelijke bekentenis die L.
ten slotte teekende en waarin hij verklaarde dat hetgeen in de
„Soeara Minahasa" nummer 3 heeft gestaan over den gezag
hebber onwaar- is.
Deze verklaring, welke de heer L. echter van geen nut
verklaart, werd door den gezaghebber naar het hoofdbestuur
gezonden met het uitspreken van de verwachting, dat hetgeen
geschreven werd in genoemd blad, hersteld zal worden.
MARKANTE FIGUREN.
Tondanees komt op tegen het artikel in de „Fadjar Kemadjoean
waarin zijn beschouwingen over de markante figuren van de heeren
Waworoentoe en Loah aan kritiek -voorden onderworpen. Hij wijst
er op, dat men er teveel achter heeft gezocht en dat hij geen
verborgen bedoelingen heeft gehad, dat hij opbouwende kritiek
heeft willen leveren en zooveel mogelijk de goede eigenschappen
der bedoelde personen naar voren heeft willen brengen. Schrij
ver geeft toe, dat zijn artikel waar hij het over den heer W.
had niet vrij was van ironie maar dat was slechts als een
gemoedelijk plagerijtje bedoeld. Maar verder is er in zijn artikelen
geen bedoeling van onaangenaam willen zijn geweest en was
het geheel van verzoenenden aard.
DIVERSEN.
Deze nummers bevatten verder nog vele artikelen, waarin
over de vereeniging met veel lof wordt geschreven en waarin
de volksbeweging wordt besproken in algemeenen zin. Verder
een gesprek tusschen twee lieden van den ouden stempel, niet
van belang voor dit overzicht, een en ander over de geringe
werkzaamheid van den Scheepsklerkenbond en de vraag waar
het geld der klerken bleef, een en ander over de journalistiek
uit het boek van Parada Harahap, een artikel in het Menadoneesch, een opmerking over de wenschelijkheid om de eigen
taal niet te verwaarloozen.
Voorts wordt veel ruimte ingenomen door een open brief van
een Inlandsch Militair aan de afdeeling Tjimahi van de P. M.
in verband met hetgeen in de notulen van een vergadering
dezer afdeeling werd 'meegedeeld. Het handelt hier over de
werkzaamheid der vereeniging waarover schrijver in den breede
spreekt, tal van onderwerpen aanhalend. Hij concludeert tot de
noodzakelijkheid van samenwerking.
A. R. geeft militair nieuws.
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SRI DJOJOBOJO
Van 30 Mei en van 5 Juni 1924, nrs. 18 en 19.
Een groot deel van den inhoud van deze beide nummers
wordt ingenomen door het verslag van de r e d e v a n d e n
Landvoogd, gehouden bij de opening van den Volksraad.
Voorts wordt het aan de verschillende bladen toegezonden officieele verslag van de vergaderingen voor de oprichting van een
federatie van onderwijzersvereenigingen geplaatst. Uit de „Persatoean ' wordt het antwoord opgenomen, dat Loebis daarin geeft
aan een niet-Mohammedaan op diens verzoek om inlichtingen
omtrent gebruiken van de Mohammedanen. Ook wordt de be
kendmaking van het hoofdbestuur van den Inlandschen Pandhuisbond geplaatst, die werd behandeld bij de „Sinar Hindia"
en andere bladen.
In het nummer van 30 Mei wordt meegedeeld, dat den 25sten
van die maand de n e u t r a l e s c h o o l v e r e e n i g i n g t e
Kediri een openbare vergadering hield, welke door een 100
personen werd bijgewoond. Het voornemen werd uiteengezet
om een schakelschool op te richten zoodat de kinderen van de
tweede klas school in korten tijd geschikt gemaakt zullen kunnen
worden voor het mulo en dergelijk onderwijs. Daartegen kwam
de schrijver van het verslag Soepandji op. die in een lange rede
betoogde, dat men tegenwoordig zeer belust was op het leeren
van Nederlandsch, dat inderdaad gebrek bestond aan H.I. scholen
en elk jaar een 100 kinderen afgewezen moeten worden, die
gedeeltelijk op de Hollandsche particuliere scholen plaats vinden.
De tweede klas scholen worden niet zeer geliefd door de ouders,
terwijl voor hooger onderwijs met het oog op de kosten tegen
woordig weinig liefhebberij te verwachten is. De spreker wees
er op, dat thans reeds, met de verhooging van schoolgeld op de
tweede klas scholen, vele ouders bezwaren maken, zoodat niet
verwacht kan worden dat zij genegen zullen zijn voor een hoogere,
namelijk een schakelschool, het leergeld te betalen. Bovendien
achtte spreker, en hij motiveerde dat in den breede, de op de
H. I. school gevolgde methode om den kinderen Hollandsch te
leeren, voor het tegenwoordige de beste en daarom was hij ervoor
een H.I. school en geen schakelschool op te richten. Verscheiden
personen voerden het woord, terwijl de leider van de vergadering,
de landbouwleeraar Karsono, zijn standpunt nader verdedigde.
Een kort verslag wordt gegeven van een conferentie van de
S. 1. Kediri op 18 Mei, waarbij aanwezig waren het voorloopig
bestuur en kringvertegenwoordigers, terwijl besloten werd het
bestuur samen te stellen uit: Tjiptoprawiro president, K M. Sarif
vice-president, Soepandji eerste en Sosrodipoero tweede secre-
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taris, penningmeester Wachjoedi en vier commissarissen. De
voorzitter zette uiteen dat de verwarring in de plaatselijke S. I.
een gevolg was van het optreden van lieden, die met opzet
schurkachtig tegenover de vereeniging optreden. Hij gaf daarvan
de bewijzen en waarschuwde ertegen. Ook broeder Soepandji
zette de bedriegerijen van de communisten uiteen die de tegen
woordige Islambeweging vernietigen willen. Hij verklaarde eerst
niet tegen hen te zijn, meenende dat ook zij het volk wilden
helpen, maar dat is veranderd toen hem gebleken was zij met
opzet de volksbeweging breken willen. Het beste wapen tegen
dat duivelsch gedoe is een rein gemoed, onderdanigheid aan
God en het zich onthouden van den leugen. De conferentie
besloot tegen dat optreden van de communisten front te maken.
Meegedeeld wordt, dat 24 Mei een vergadering werd gehouden
van de Kedirische S. 1. in de desa Banaran, waar ongeveer 100
personen bijeen waren en de beginselen der vereeniging en van
de partijdiscipline werden uiteengezet, terwijl volgende dagen
vergaderingen van propagandistischen aard werden gehouden in
andere desa's. De communist Achmat Thajib en zijn complotgenooten waren uitgenoodigd maar vertoonden zich niet, wat
bewijst dat zij met opzet de partij willen benadeelen op onge
oorloofde manieren."
Afkeuring wordt betuigd over het verwaande optreden van een
oud-bestuurslid der S. 1. van Kediri te Bandarkidoel, waar hij
zich wilde verzetten tegen het in bezit nemen van grond van
een hadji door een suikerfabriek en er ten slotte van door ging.
Dergelijk optreden wordt gevaarlijk voor het volk geacht.

WORO-SOESILO
Van Maart 1924 Nrs. 5 en 6.
INHOUD.
De inhoud van deze nummers bestaat uit artikelen met een
min of meer zedekundige strekking. Zoo schrijft „R." een arti
kel, waarin zij het beoefenen van de danskunst door de vrouw
afkeurt, omdat deze gemakkelijk leidt tot het uitoefenen van
een danseressenberoep, dat een schande voor de Inlandsche
vrouw is. — „Srn." raadt haar bruine zusters het dobbelen af. —
„Sadijah" zet de beteekenis van „den dag des oordeels" uiteen.
Verder komen er nog uitleggingen van Koran-verzen in voor,
enz. enz.
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INL. PERIODIEKEN OP DE BUITENBEZITTINGEN.
DOENIA-ACHIRAT
Van 27 Februari t/m 30 Mei 1924, Nrs. 7/15.
HET BLAD.
In het nummer van 5 Maart deelt de directie mede, dat voor
den voortuitgang van het blad in de redactiestaf is opgenomen
de heer Datoek Bagindo Sinaro; deze zelf stelt zich aan de
lezers voor als iemand die jarenlang in de journalistiek is ge
weest en de zware taak van den journalist, in veiband ook met
de vele voetangels en klemmen, volkomen inziet. Toch wil hij
dat werk doen, omdat hij het nuttig acht voor den vooruitgang
van land en volk.
In den kop van het blad staan voortaan als redacteurs ge
noemd de heeren Sain Almaliki (tevens uitgever en administrateur)
en Dt. Bagindo Sinaro, en als medewerker de heer M. Samin.
Medegedeeld wordt voorts, dat einde Maart duizenden exem
plaren méér zullen worden gedrukt om als proefnummer te
worden verspreid ; de hulp van de lezers wordt ingeroepen om
de administratie nieuwe adressen te bezorgen; hij die de adresen
opgeeft van 50 personen, zal het blad drie maanden lang gratis
ontvangen.
In een advertentie in het nummer van 12 Maart deelt de
uitgever mede, dat het abonnement van f 1.50 gebracht is op
f 1.25 per kwartaal, terwijl in vooruitzicht wordt gesteld dat van
Juli 1924 af dat abonnement nog verlaagd zal worden en wel
tot f 1.— per kwartaal.
Een mededeeling in het nummer van 10 April echter zegt
dat reeds met ingang van April (2de kwartaal) het abonnement
tot f 1.— per per 3 maanden is verlaagd, maar dat de uitgifte
beperkt is van 1 maal 's weeks tot 3 maal in de maand. Deze
wijziging houdt geen verband met gebrek aan copie, maar met
het slecht binnenkomen der contributie; van de meer dan 1000
abonné's zijn voor het laatste kwartaal 1923 een 600 nalatig
gebleven, terwijl voor het Ie kwartaal 1924 weer ruim 500
abonné's niet hebben betaald. De uitgever-administrateur doet
een beroep op die achterstalligen om alsnog hun verplichtingen
na te komen, opdat met Juli a.s. het blad weer 1 maal 's weeks
zal kunnen verschijnen.
Het nummer 15, dat 20 Mei had moeten verschijnen, ver
scheen eerst 30 Mei.
In dit nummer dreigt de administratie met een „groote ven
dutie" in het blad van de namen der abonné's die het 2e en
3e kwartaal 1923 nog niet hebben betaald.
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INHOUD.
De verschillende in dit overzicht behandelde nummers bevatten
veel godsdienstige artikelen: H. A. L. S. heeft het over „het ge
heim van de heilige wetten der wereld", H. M. A. geeft een
reeks koran-uitleggingen, welke groote ruimte innemen in eenige
opeenvolgende nummers.
Dezelfde schrijver wijst in een artikel op de voortreffelijkheid
van den Islam, die alle menschen gelijk acht en die gebiedt
dat de groote den kleine helpt, dat hij hem te eten geeft als
hij eten vraagt en te drinken als hij water vraagt, onderwijs
geeft als hij onderwijs vraagt, niet echter, zooals het Minangkabausche spreekwoord zegt: ribarau (oneetbare rietsoort) geeft
als teboe (suikerriet), en djagoeng als rijst gevraagd wordt. Zoo
doen de kapitalisten, die zich niet houden aan hun godsdienst.
Schrijver zegt dan, dat die „groote" menschen niets doen kunnen
zonder de „kleinen" die hen groot hebben gemaakt, en dat ook
de regeering geen inkomsten zou hebben indien er geen volk
was.
Zoo voortgaande, roept schrijver tenslotte zijn lotgenooten
toe, op te staan uit hun slaap, want het kapitalisme in Europa
is oud geworden en wacht zijn einde af. Overal waar het ka
pitalisme overheerschend is neemt de armoede en ellende van
het volk toe; waar veel armoede en ellende is daar wordt het
gedreven tot slechte daden; schrijver haalt dan uit de Sinar
Hindia cijfers aan over kinderziekten als gevolg van armoede in
verschillende steden van Duitschland.
Mopto uit Atjeh begint zijn artikel onder het hoofd „Moreele
schuld" eveneens met godsdienstige aanhalingen, om te besluiten
met een aansporing tot de ontwikkelden, tot hen die school
gegaan hebben, om hun moreele schuld aan de voorouders en
aan den geboortegrond te kwijten door den landgenooten voor
lichting en bescherming te geven, hen te verdedigen tegen alle
verdrukking, uitzuiging en afpersing door de wreeden en hebzuchtigen. Men ga niet zelf de eigen rasgenooten uitzuigen en
belemmeren in hun beweging.
H. A. L. S. betoogt in het nummer van 30 April in een be
schouwing over de hari-raja-viering onder meer, dat de chotbah,
op dien dag uitgesproken, goede raadgevingen en wijze lessen
voor het algemeen moet bevatten en in de landstaal moet worden
uitgesproken opdat een ieder ze versta en begrijpe; men leze de
chotbach niet in het Arabisch, want dat zou geen nut hebben
omdat de hoorders geen Arabisch verstaan.
In het nummer van 5 Maart begint M.K. Kris zijn artikel
„Tjahaja akal" met de aanhaling van de woorden van een oe-
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lama: „Als men de straal van het verstand vergelijkt met de
zon, dan is die straal helderder dan die van de zon. En als men
de domheid vergelijkt met de donkers nacht, dan is die dom
heid nog duisterder dan de donkere nacht."
Hiervan uitgaande komt schrijver op de knapheid der Euro
peanen, der Westerlingen, hij wijst er op hoe de Europeanen
alles doen om hun ras te vrijwaren van alle kwaad en te bren
gen tot voorspoed, om dan te vragen of, nu de Westerlingen
reeds een 300 jaren met de Inlanders in Indië handeldrijven en
omgaan, de beloften zijn nagekomen dat de hooge ambtenaren
der Hollandsche Compagnie en de Inboorlingen van Sumatra in
broederschap en als vader en zoon, zullen leven?
Heeft men soms die knapheid gebruikt om op te komen voor
het bestaan van den Inlander dat zoo verwaarloosd is? Welke
hoop hebben de armen onder het zwakke volk op mogelijken
steun van de intellectueelen in dit Indië, zouden zij in hetzelfde
schuitje kunnen varen van moreelen vooruitgang en rassenliefde?
Als de macht van het wapen dier menschelijkheid de vijanden
van het heil des lands zullen verdrijven en aan den anderen
kant de Inlanders geëerbiedigd worden door de sana-menschen,
als de hoogheid en de rijkdom dezer Kolonie bescherming
verleenen en tevredenheid brengen kan aan het Inlandsche volk
en heel Indië's bevolking?
Maar —zegt schrijver — bepaald jammer is het dat zoo lang
reeds de stemmen die opgingen uit het arme Volk en de zwakke
partij, de hooge Regeering niet hebben kunnen bereiken, waar
door de moeilijkheden en het leed verborgen bleven.
Nauwelijks is de „straal van het verstand" van het Volk be
ginnen te schijnen, of plotseling komt er een bandjir van kapi
talistische taktiek en van wijzigingen in de opvoeding van het
Volk, welke moeilijkheden en bezwaren brengen voor de be
volking.
Het scheelt niet veel of de Minangkabauers verliezen hun
verstand, als de stemmen hunner afgevaardigden over den toe
stand en over de gronden der bij de Regeering voorgebrachte
bezwaren, welke slechts bedoelen de invoering van de landrente
uit te stellen, niet worden gehoord.
„Zullen wij, inwoners van de Minangkabau, nu weer onzen
mond dicht houden . .. ., omdat .... de heer A. Moeis ver
bannen is?
En de Regeering weet zelve, hoe zwak het Volk is, getroffen
door de ziekten der malaise en bezuiniging .
De redacteur Dt. Bag. Sinaro zegt in het eerste artikel van
het nummer van 12 Maart, dat de moderne theorieën over de
samenstelling der maatschappij in veel gevallen reeds in praktijk
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zijn gebracht, met goede resultaten; de menschen uit het volk
met wier bestaan willekeurig werd rondgesprongen door hen
die zich de sterken en de machtigen wanen, die uitgezogen
werden door de hebzuchtigen, zijn openlijk voor hun recht op
gekomen, genieten thans een waardiger lot. Niemand op deze
wereld, verklaart schrijver, zal steeds en voor altijd het knecht
schap willen verduren.
Als het volk zwaar verdrukt en uitgezogen wordt, als 't in
groote ellende verkeert, is de tijd gunstig om te ageeren voor
de verovering van rechten op den grond en de nationale vrijheid.
Is het volk volkomen in staat den druk van het meesterschap
te weerstaan, dan zullen er twee dingen het resultaat van wezen,
n.1. de verdwijning van het knechtschap en ook die van de
overheersching.
Schrijver vraagt ten slotte, wat er door de Indonesiërs het
eerst gedaan moet worden?
Hetzelfde nummer bevat ook een artikel van Bakar-S over
„de ellende van het menschelijk bestaan' . Hij heeft het ook
over de slechte bestaansomstandigheden van het volk als gevolg
van de handelingen der kapitalisten en besluit zijn betoog met
de woorden:
Als er niet ge&geerd wordt voor de omverwerping van het
kapitalistische stelsel, en maar toegelaten wordt dat men ons
willekeurig behandelt, wat blijft er dan van onze positie, van
hetgeen God ons geschonken heeft en dat nu niet voor allen
tezamen meer is? En ook, laat het niet zoo zijn, broeders, dat
gij uw krachten versterkt nadat gij werkelijk geknepen zijt, dat
is niet goed; handelt liever naar de adat der Minangkabauers:
de pajoeng gereed houden voordat de regen valt!
Gebiedt God soms niet, de rampen van u af te wenden ? Weet
ge niet, dat die eeuw van kapitalisme de rust en orde verstoort?
M. K. Kris bespreekt de positie van de Inlandsche midden
klasse in de samenleving. Bij het opkomen der volksbeweging
in deze nog niet vrije kolonie had men eerst niet gedacht aan de
mogelijkheid dat eenmaal het intellect gebruikt zou worden tegen
de eigen ras- en groepsgenooten. Naderhand is het 't volk echter
na beter nadenken duidelijk geworden, dat de wereldsche be
palingen gemakkelijk verdraaid en naar willekeur uitgevoerd
kunnen worden door de diplomaten en kapitalisten, en hoe langer
hoe meer wint de overtuiging veld, dat die bepalingen niet
geboren worden uit hoogheid van karakter of waarlijk beschaafd
denken, maar integendeel uitgedacht zijn om de samenleving te
scheiden in zoovele klassen.
En in den onderlingen strijd dier klassen, lokt de kapitalistische
partij de middenklasse naar zich toe.
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De middenklasse heeft nu een vrij goed bestaan en bemoeit
zich daarom weinig met verderfelijke toestanden en gebeurtenissen
die gevaar voor later kunnen brengen. Schrijver betreurt deze
achteloosheid en zegt dat zoo is het lot van het Indische volk,
terwijl „de vreemdelingen het sleepnet uitzetten, het werpnet
uitwerpen, de vischfuik en den hengel hanteeren, in onze zeeën
en meeren, onze vijvers en rivieren, houden wij ons bezig met
onze ontevredenheid, met ons steeds slechter wordend bestaan."
D. B. Sinaro (de redacteur) zegt in een artikel over de on
afhankelijkheid van zijn land tenslotte, dat „wij in Indonesië
streven naar de rechten van den grond en de vrijheid van het
ras, of naar het heil van het land, doch slechts langs wettigen
en zuiveren weg, niet zooals men in Europa heeft gedaan.
Onzen medemensch te dooden verlangen wij niet, ja achten
wij laag! Wij in Indonesië zullen werken met gezond verstand,
wijs overleg en fijne raadgevingen, met een vast doel voor oogen.
Met geweld, met den rook van kanonnen en geweren, ver
mogen wij niets. Omdat wij die wapenen nog niet hebben.
Moed, niet gebaseerd op die volkomenheid, brengt oneer voor
land en volk. Op een fatsoenlijke pen wordt meer gelet door
den beschaafde, dan op voorvechtersmanieren. De vrijheid moet
komen, als wij een vaste overtuiging hebben en onderling ge
trouw zijn".
In een volgend stuk, van A. S., betoogt deze dat door eendracht
alleen de overwinning wordt behaald op degenen die „contra"
zijn, n.1. de kapitalisten. Men achte niet op ras of geloof, om
op te komen voor het volk van heel de wereld. Als hoofd boven
t artikel staat: „Als gij een van zin zijt, zullen zij die tegen
u zijn, te gronde gaan".
„Kromo" schrijft in het nummer van 30 April over de armoede
van 't Volk welke door de steeds naar meer rijkdom hakende
kapitalisten wordt veroorzaakt en aanleiding heeft gegeven tot
de actie der volksleiders waarvan vele slachtoffer zijn geworden,
maar die zich daardoor niet laten afschrikken. Het Volk behoore
de bewegingen te steunen die gebaseerd zijn op het heil van
het volk zelf, ook al is nog niet het leed geleden dat anderen
reeds ondergaan. Men denke aan het nageslacht.
Dezelfde schrijver zegt in het volgende nummer — van 10
Mei —, dat het Indische volk steeds meer tot bewustheid komt.
Hij begint met te zeggen dat de Amerikaansche, Japansche, Aus
tralische, Engelsche en andere Europeesche kapitalisten begeerig
kijken naar de Indische rijkdomen en met vreugde hun kapitaal
in dit land brengen om groote winsten te behalen; de arme
Indische bevolking krijgt er maar een gering deel van in den
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vorm van lage loonen. De kapitalisten echter baden in weelde
en vermaak, waarvoor Hooge salarissen noodig zijn. Schrijver
herrinnert aan de woorden van den Minister van Koloniën, dat
ook al wordt het uitvoerrecht van thee naar Nederland verhoogd,
de Indische theeondernemingen er geen hinder van zullen hebben.
Zoo zijn de winsten der theeondernemingen, terwijl de arbei
ders dier ondernemingen, als zij loonsverhooging vragen, schielijk
ten antwoord krijgen dat het nu de tijd is van malaise, moei
lijkheden en zoo meer. In hun hart denken de heeren van de
onderneming dan wellicht: jelui bent maar levende werktuigen
om mij winst te bezorgen.
Schrijver komt dan op de actie der volksleiders die slechts
het heil der arbeiders voor oogen hebben en vergaderingen
beleggen om hun de oogen te opeaen, zelfs den strijd aanbinden
durven tegen de kapitalisten, welke in Europa geleid heeft tot
de afdwinging van den achturigen werkdag. Hij wijst verder
op de pandhuis- en de spoorstaking, die ook al is een nederjaag
geleden en ondanks de vele offers, een harde les is geweest
voor de kapitalisten, om niet meer zoo willekeurig op te treden.
De niet weer teruggenomen stakers voelen nu dubbel de
bestaansmoeilijkheden, en de leiders der beweging treden nog
meer naar voren en ageeren midden onder het volk.
E.en beeld van dien vooruitgang der beweging in Indonesië
ziet schrijver in de demonstraties op 1 Mei j.1., te Semarang,
Bandoeng, Padang Pandjang, Soekaboemi, Madioen, Soerabaja
en elders waar de arbeiders tot bewustzijn gekomen zijn en hun
plicht weten, den dag van 1 Mei vierden volgens het besluit
van het Brusselsche congres van 1892.
„Boejoeng" verklaart in een „beschouwing", dat men nu wèl
een vreemden tijd beleeft. Maar de tijden kunnen niet dezelfde
blijven, ook de zonnestand wijzigt zich voortdurend. Daarom
moet men zich niet verbazen over het eigenaardige van deze
eeuw. Als iemand meedoet aan de beweging, heet hij com
munist; het is zelfs zoo dat personen die communist genoemd
worden, heelemaal niet weten dat zij dat geworden zijn, m.a.w.
de beschuldiging is misplaatst. Veel kritiek wordt geleverd op
personen wien communisme verweten wordt, door menschen
die geen 't minste begrip hebben van de zaak.
Voortgaande, zegt schrijver dat men wel onderscheid moet
weten te maken: als hij b.v. het zijne zegt van het werk van
bestuursambtenaren, moet men niet denken dat hij tegen de
Regeering is, in wier rechtvaardigheid en goedheid schrijver
vertrouwen stelt. Men neme de verduisteringzaak van den hoofd
commissaris Van Rossen: schrijver voor zich vertrouwt dat het
niet de bedoeling van de regeering is, om gelden te verduisteren ;
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dat heeft zij trouwens getoond door genoemden persoon zoo
zwaar mogelijk te straffen (de redactie plaatst hier een vraagteeken achter).
Men zou, bij het zien van een onrechtmatigheid, dadelijk
naar zijn chef moeten loopen, maar
hoevelen zien er niet
tegen op, om voor den toean koemendoer of den toean loehak
te verschijnen, niet bepaald uit vrees, naar omdat men dan
niet spreken kan als met een kameraad. Het is ook daarom, dat
schrijver liever in de krant met zijn beschouwingen komt, want
nu kan hij elk woord dat hij neerschrijft, wel een uur lang
overwegen; voor de autoriteiten zou dat maar tijdverlies geven.
Der redactie verder zijn diensten als medewerker aanbiedend,
herhaalt schrijver dat men hem in geen geval een communist
moet noemen, of iemand die tegen de regeering is, of een
P E B.'er, hij is evenmin tegen het volk.
In een tweede „pemandangan" (beschouwing) van dezen
schrijver, geplaatst in het volgende nummer, wijst hij op het
tooneelspel „Tjindoea Mato" (Tjindoer Mata) dat gegeven zal
worden op een pasar derma van de Vereeniging Studiefonds
Minangkabau, en in welk tooneelspel de spelers verschijnen in
de oud-Minangkabausche dracht.
Hij wekt op, om die oude dracht weer in eere te brengen,
opdat men zoetjesaan niet vergeten zal, van Minangkabausche
afkomst te zijn.
Ch. Sj. schrijft in het nummer van 10 Mei voor de Eenheid,
die onder de menschen van een ras behoort te heerschen; elk
mensch moet het goede willen voor zijn rasgenooten en alle
slechtheid en verdrukking waaraan zijn ras blootstaat doen ver
dwijnen. Gelukkig het ras dat reeds één is, dat eendrachtig is
op den weg naar het goede en den vooruitgang, waardoor het
in staat is de overwinning te behalen op een ander ras en een
goeden naam krijgt in de wereldgeschiedenis. Schrijver eindigt
met een beroep op zijn landgenooten, om tezamen het volk en
het land vooruit te brengen, eendrachtig de verdrukking te doen
verdwijnen en den slechten naam die aan het ras gegeven wordt,
en ook één te zijn bij de bevordering van den Islam, die omringd
is door ketterij.
St. M. Padang spreekt van een gekke eeuw, waarin het lot
der menschen zoo geheel verschillend is: de rijke ligt lui in zijn
schommelstoel, de arme stort tranen, niet alleen vanwege zijn
armoede, maar ook vanwege allerlei verdrukkingen die hij onder
vindt.
Schrijver maakt dan gewag van het feit dat zekere toko te
Padang acht werknemers ontslagen heeft omdat zij op hari raja
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wegbleven terwijl zij een halven dag hadden moeten binnenkomen.
Hij wekt op, liever een eigen onafhankelijk bestaan te kiezen als
kleinhandelaar, landbouwer enz., dan in loondienst bij anderen
te komen.
Onder het hoofd „Het Paradijs der Leiders' betoogt „Kromo"
dat de meeste menschen op aarde een aangenaam leven wenschen
en van deze wereld een paradijs willen maken om zich daarin
te verlustigen. Daarom is 't niet vreemd dat iemand al zijn
krachten inspant en tegen geen moeiten opziet om rijk te worden.
Maar hij doet dat tevens met de hulp van anderen, en zonder
te achten op de moeilijkheden van die anderen. Zoo doen volgens
schrijver de kapitalisten. Hij zegt dat de Europeesche oorlog die
millioenen menschenlevens gekost heeft, veroorzaakt is door de
kapitalisten, om daarmee de wreedheid en hebzucht dier kapi
talisten aan te toonen en verklaart dan dat er echter ook personen
zijn, die niet verlangen naar een paradijs hier op aarde, doch
slechts in het hiernamaals. Dezulken vindt men veel onder de
leiders van den godsdienst en de leiders der beweging.
Schrijver haalt uit Semaoen's brochure „Pemimpin kaoem
boeroeh" aan, dat de leider van een beweging vastberadenheid
bezitten moet, niet achten moet op belemmeringen bij het streven
naar het heil van het algemeen, daarbij op geen lof van het
geleide volk mag hopen, of op geld, slechts handelen moet
door God Dat hij daarom niet moet hunkeren naar een aardsch
paradijs, dat paradijs maar verwerven moet na zijn sterven.
Wijzende op deze woorden, zegt schrijver dat ook de profeet
Mohamed slechts handelde door God, geen betaling wilde aan
nemen, en hij maakt een verdere vergelijking met wijlen Lenin,
van wien hij een levensbeschrijving door Russell aanhaalt, en
tenslotte met de uit lndië verwijderde leiders Tan Malaka en
Semaoen. Hij betoogt dat deze beide heeren een goed bestaan
zouden kunnen hebben, maar dit offerden aan de beweging.
De verdere inhoud dezer nummers bestaat uit: een tweetal
artikelen voor de Minahgkabausche vrouw, van Sitti Rafisah te
Port de Koek en Rohana te Kota Gedang, een artikel over
„Studeerenden en het huwelijk", een inleidend artikel voor het
door de firma „Bintang Hindia" uitgegeven boek over „Pers
vrijheid", en verschillende berichten en verslagen over delicten
en vergaderingen.
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HALILINTAR
Van 31 Mei 1924, Nr. 20.
NAAR DE VRIJHEID.
Sikat van Kotaradja schrijft het hoofdartikel in dit nummer,
dat tot titel draagt „Gezamelijk de vrijheid zoeken". Hij begint
de vraag te stellen, Wat er de reden van is, dat de massa van
het volk in deze wereld tegen de reactie oftewel den ijzeren hand
durft opkomen en antwoordt, dat dit komt omdat het volk
tegenwoordig niet meer heen en weer gesleurd wenscht te
worden en als een pop behandeld, want de meeste menschen
weten nu al hoe het bestaan van een vorst en een regeering
ten aanzien van het volk is en dat een vorst een gewoon
mensch is evenals ieder ander. En het volk weet ook, dat vele
vorsten gevlucht zijn en van den troon gezet enz. omdat het
volk zich geneerde door hun optreden en zich tegen hen verzette.
Zal Indië nu hetzelfde gaan doen ? Dat mag men zelf zien: het
volk begint al wakker te worden en den wensch te koesteren
vrij te worden van den kneep van het vreemde ras en de Indiërs
weten al dat hun vruchtbaar land hun geen tevredenheid kan
geven en ze krijgen genoeg van het optreden der vreemdelingen
in Indië, die hun hartstochten bot vieren. Vandaar, dat er zoo
vele Inlanders zijn verbannen, maar deze straffen helpen niets
want voor een die verwijderd wordt, komen tien in de plaats
en het gaat al zoo ver, dat kinderen van dertien jaren in de
kranten durven schrijven gelijk bij de communisten het geval is.
Is dat niet een bewijs, dat het volk zijn lot kent? Daar komt
bij dat men het voorbeeld van het buitenland kent, van mevrouw
Roland die in haar leven in de leiding der beweging was en
die aan de galg eindigde. Dit in het oog nemend, is het dan
niet gepast dat wij Indiërs tezamen werken om de vrijheid te
zoeken van ons land en dat wij tot den dood toe werken om
dat doel spoedig te bereiken?
Schrijver denkt dan aan de Indiërs die met het geld van het
volk, door de Regeering geind, opleiding hebben gehad en thans
niet in de beweging te vinden zijn: vinden zij het soms niet
gepast om de verdiensten van het volk in deze te beloonen ?
Zij moeten maar eens bedenken, dat de scholen die hier zijn,
van lage tot hooge, alle gemaakt zijn door het volk, want het
volk is het, dat het geld daarvoor geleverd heeft, zoodat het
een waarheid is dat de ontwikkelden in deze in de schuld staan
bij het volk. En daarom behooren zij zich op te offeren voor
het volk en hun kracht aan het volk, dat een ellendig lot lijdt,
te wijden. Schrijver constateert echter, dat zij dit niet doen, dat
zij zich niet bij het volk vertoonen waar het strijdt tegen de
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wreedheid van de kapitalisten, maar zelfs helpers en slaven van
dat kapitaal worden, over het algemeen verraders zijn. Op deze
wijze gaat schrijver voort met zijn kritiek op de ontwikkelde
Inlanders, noemt hen zelfzuchtig en slechts denkend aan eigen
voordeel, roept hun toe zich met heel het volk te vereenigen,
want dat het tijd daarvoor is.
ISLAMISME.
„Stalen Pen" schrijft een gedicht waarvan de eerste letters
der verschillende regels het woord Islamisme vormen, maar
zóó, dat elke strofe met dezelfde letter begint.
Deze tijd is die van de kapitalisten,
Dit en dat, alles is duur,
Dezen tijd is de zondige uiterst ondeugend,
Gedraagt zich als een bedrieger.
Aldus het eerste vers, in de volgende worden de lezers toe
geroepen tezamen te komen, hun gelederen te versterken, daar
het paleis der vrijheid van veel nut zal zijn. Vroeger at de eene
mensch den ander op, doodde de een den ander, maar tegen
woordig zuigt men elkaar het bloed uit. Schrijver vertelt dan
hoe het de tijd is van de bloedzuigers en hoe men zich daar
tegen door vereeniging moet verzetten en de uitzuigers verjagen.
DIVERSEN.
Voorts wordt een artikeltje geplaatst van M. J. Volk, waarin
deze de wenschelijkheid betoogt van registreering der Inlandsche
vermogens ter Wester afdeeling van Borneo, omdat er steeds
vele zaken voortkomen uit erfeniskwesties.
Veder wordt de zaak van de beleening van sultansjuweelen
opnieuw behandeld en ten slotte wordt meegedeeld, dat het
blad „Soeara Borneo ' reeds geruimen tijd niet meer is versche
nen, maar nog niet werd bekend gemaakt, dat het gestopt is
daar men nog wacht op binnenkomende postwissels. Welke
houding onder de aandacht van de politie wordt gebracht.

PERSATOEAN
Van 27 Mei 1924, Nr. 21.
MESDJ1D SAMAR1NDA.
Onder het betuigen van lof aan den Controleur van Samarinda
den heer Verheul, deelt de redactie mee, dat deze een drietal
bestuursleden der S. I. bij zich heeft geroepen ter bespreking
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van de bekende mesdjidkwestie. Gezegd wordt dat de controleur
iemand moet zijn bekwaam in Islamkwesties.
CHALIFAAT.
Vervolgd wordt een artikel over het chalifaat waarin wordt
betoogd dat de vele millioenen Mohammedanen als ze een
chalifaat wenschen, daar ook iets voor over moeten hebben en
het niet alleen aan Turkije moeten overlaten de kosten te dragen;
verder is volgens het artikel een chalifaat zonder zin, wanneer
men daarmee slechts de bedoeling heeft de betrekking te doen
strekken voor eigen hoogheid en aangenaam bestaan.
SI.
Samarinda.
Een uitvoerig verslag wordt geplaatst van de 14 Mei gehouden
jaarvergadering dezer Sarekat Islam, welke werd bijgewoond door
een 400 personen. Huishoudelijke zaken werden afgehandeld,
rekening en verantwoording werd gegeven en het jaarverslag
uitgebracht, terwijl een bestuursverkiezing plaats had. Sayuthy
Loebis hield een voordracht over de theosofie in den Islam, de
secretaris Seman sprak over de Islamschool en de wakafstichting.
DE GODSDIENST.
Behalve de „pedoman hidoep" komt in dit nummer het ver
volg voor van het antwoord van Sayuthy op de vragen door
een niet-lslamiet gesteld omtrent eenige gebruiken van den
Moslim.
Voorts geeft Siti Samsiah in de rubriek „Vrouwenwereld"
een afschrift van een gedeelte van een brief die iemand uit
Mekka schreef aan zijn vrouw hier en waarin hij vertelt dat hij
dit jaar nog niet terugkomt maar nog verder in de godsdienst
zaken wil studeeren met de bedoeling om later in Indië als
godsdienstleeraar op te treden. En dan vertelt hij, dat het hem
gezonden geld bijna op is en dat hij daarom aanraadt den tuin
te verkoopen of te verpanden en hem de opbrengst maar te
zenden, terwijl ze dit niet jammer moet vinden want „de hemel
is meer verheven dan de aarde'' Waarop hij dan nader ingaat,
den tuin een kleinigheid noemt vergeleken bij het groote belang
v
an zijn verder leeren in dat heilige land en wanneer de schrijver
naar den hemel mocht gaan, zou zijn vrouw hem zeker volgen
en een eerste engel worden, terwijl ook de ouders ongetwijfeld
in den hemel zullen komen. De brief wordt nog vervolgd.

Verder eenige
Bandoeng.

mededeelingen

van

een

correspondent uit
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SOELOEH

PEROESAHAAN TANAH

Van 2 Juni 1924, Nr. 6.
DE INHOUD.
In dit nummer komt een artikel voor over de teelt van
aardappelen in de Pasemahlanden, een over de afkomst van
de padi in het Javaansch volksgeloof door A., een beschouwing
over de boeboek in de robustakoffie. Ten slotte een artikeltje
over de kardamomteelt.

TJAHAJA-SIANG
Van 24 Mei 1924, Nr. 8.
DE VERKEERSVERORDENING.
In het Nederlandsch wordt in dit nummer opgenomen de
door den Minahasaraad vastgestelde Verkeersverordening voor
de Minahasa buiten de gemeente Menado.
ONEENIGHEID TUSSCHEN
ROOMSCH EN PROTESTANT.
Lumentut klaagt er over, dat de strijd die er is tusschen de
Roomschen en de Protestanten in de Minahasa de eenheid van
het volk dreigt te zullen vernietigen. Hij vertelt dan van kwesties
tusschen groepen van deze verschillende gelooven, betoogt dat
het subsidieeren van de scholen er de zaak nog veel erger maakt.
Hij rekent uit, dat er f 1000 binnen zou kunnen komen aan
schoolgelden in de maand als men de subsidiescholen veranderde
in gouvernements volksscholen, omdat de subsidiescholen geen
schoolgeld vragen, en concludeert, dat het veel beter voor het
land en het volk zou wezen, wanneer men maar één school had
namelijk die van het Gouvernement, en de godsdienst daarbuiten
leeraarde.
DE P. M. IN DE INDISCHE BEWEGING.
Het blad brengt een vervolg, maar nog niet het slot van een
in een vorig nummer begonnen artikel over de Perserikatan
Minahasa in de Indische beweging, waarin wordt aangedrongen
op het hooghouden van het nationaliteitsgevoel en op het ten
voorbeeld nemen van Java, waar de massa reeds gevoelt voor
de beweging en vele vereenigingen groote vergaderingen houden
scholen daar worden opgericht. Wat niet te verwonderen is als
men eens ziet hoeveel scholen daar worden opgericht. Voorts
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wordt betoogd dat degenen die kennis hebben op gedaan en
hoogere ontwikkeling, daarvan niet het noodige nut hebben als
ze deze kennis niet stellen in dienst van de samenleving.
DIVERSEN.
Behalve eenige grappen bevat het blad een artikeltje over de
wedrennen van Airmedidih op 17/19 April, met kritiek op de
organisatie, voorts een artikeltje van M over het kamponghoofd
van Batoenderang Sangir.
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GODSDIENSTIGE BLADEN.
BENTARA-HINDIA
Van 29 Mei en 6 Juni 1924, Nrs. 22 t/m 23.
DE INHOUD.
Het nummer begint met een plaat van den apostel Petrus,
sprekende tot de massa en een artikel daarbij, in verband met
Pinksteren. Verder komen in dit nummer voor artikelen over de
Aloreilanden en over Balikpapan, een artikel over het getal zeven,
eenige godsdienstige artikelen, iets over het fotografeeren en een
artikel over de Jan Pieterszoon Coen stichting met afbeeldingen
van het gebouw en een tweetal zalen. Voorts een kroniek.

BINTANG-ISLAM
Van 10 Juni 1924, Nrs. 2.
DE INHOUD.
Dit nummer bevat verschillende godsdienstige artikelen, een
over andere godsdiensten, waarin de Joodsche godsdienst wordt
behandeld; een waarin wordt geschreven over de meening van
den Moeslimin over het onderwijs, en dat is ontleend aan een
rede van Dr. Sulaiman, president van den Raad van Justitie te
Allahabad, waarin deze het streven naar onderwijs een plicht
van den Mohammedaan noemt. Ten slotte een artikel waarin
het Islamvoorschrift, dat de mannelijke kinderen meer erven dan
de meisjes, wordt verdedigd.

MAMBA'OEL'OELOEM
Van Maart en April 1924, Nrs. 3 en 4.
INHOUD.
Dit Solosche Islamietische blad bevat als gewoonlijk slechts
godsdienstige artikelen, zooals uitleggingen van eenige Koran
verzen ; uiteenzettingen over de „ware volmaaktheid" en de
„chotbah mimbar", raadgevingen om godvruchtig te leven en
het bidden niet na te laten, enz. enz.

BOEKBESPREKING.

PEMBOEKA 'AKAL, 2de druk. Uitgave
V olkslectuur — W eltevreden.
Dit is de tweede druk van een klein formaat werkje van het
Bureau voor de Volkslectuur, dat veel verkocht wordt. Het is
de door H. M. Loppies gegeven vertaling van een Nederlandsch
werkje „Lucifersspelen", dat tal van raadsels met oplossingen
geeft. De prijs is f 0,30.
PANGLIMA KEMADJOEAN, oléh L. F.
Van Gent. Uitgave Volkslectuur.
Dit is een kloek octavo boek van de Volkslectuur, in het
Maleisch. Het is van de hand van den kolonel van den Topogröfischen Dienst den heer Van Gent en geeft een beschrijving
van leven en werken van de groote mannen, die den vooruit
gang hebben gesteund. Het is verlucht door ruim 40 platen;
schrijvers, uitvirtders, vorsten van nijverheid en handel, worden
er in vermeld. De Maleische pers maakt er met veel lof gewag
van, nam er stukken uit over. Het boek kost slechts f I.—
B1NATANG HOETAN, tersalin dari pada
boekoe Pinatoewoe Jopo, karangan dr. Kruyt.
Uitgave Volkslectuur.
Ook dit is een werk van de Volkslectuur, octavo-model,
flinke druk, van slechts f 0,30. Het behandelt de dieren van het
woud, vooral de wilde en geeft fraaie illustraties van apen en
andere wilde dieren, bisons, rendier, nijlpaard, kangoeroe.
TJARITA S1NBAD, karangan A. F. van
Dewall. Uitgave Volkslectuur.
Dit is een boekje van een 48 pagina's, octavo-model, de
gewone wijze van uitgave van de Volkslectuur, dus op helder
papier met flinke letter, en geeft in het Soendaneesch de ge
schiedenis van Sinbad den zeeman, volgens een verhaal van
A. F. van Dewall, in het Soendaneesch overgebracht door Mas
Adinata.
TJERITA PIL1AN. Uitgave Tio en Co. te
Bandoeng.
Dit is een serie Maleische werkjes van een Bandoengsche
kongsi, gedrukt bij de drukkerij Sin Bin aldaar en het eerste
nummer dat ervan is verschenen heet „Advocaat defectief,' een
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verhaal van geheime politie in Frankrijk. Het is geschreven in
pasar-Maleisch en geeft het verhaal van een onschuldig ter
dood veroordeelde wiens onschuld op het laatste oogenblik
door de hulp van een tweetal advocaten wordt bewezen. De
moordzaak, waarin hij was gewikkeld, werd door die beide
heeren, die daarbij amateur-detective-werk deden, met de hulp
van een vriendin van den veroordeelde, tevens de echtgenoote
van den procureur-generaal die hem had doen veroordeelen,
opgehelderd.
Het tweede nummer zal heeten „Tjap resia," het verhaal
van een Engelsch journalist.

Weltevreden, 14 Juni 1924

