OVERZICHT No. 40.
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GODSDIENSTIGE BLADEN.
BINTANG ISLAM
(Mal.-2 X p. m. - Moh. — Jogja)
25 Sept.— Door een medewerker wordt melding gemaakt
van de opening van een Islamschool van de vereeniging
Moehammadijah in Bali (de plaats is niet genoemd) en verslag
gedaan van de feestelijke openingsbijeenkomst, bijgewoond
door tal van prijaji's, Arabieren en Klingaleezen. De kosten
van het schoolgebouw, ten bedrage van f 5000, zijn bijeengebracht
door enkel Klingaleezen en het erf werd als wakaf afgestaan
door den heer K. M. Moeh. Nainamsahib. Berichtgever zelf
hield op uitnoodiging der heeren Klingaleezen een korte
voordracht over het nut van onderwijs, en hij wees o.m. op
het voorbeeld van wijlen Kj. H. Achmad Dahlan, die een
school begon met drie leerlingen, zijn eigen kinderen, terwijl
er nu tal van Moehammadijah-scholen zijn met duizenden
leerlingen. Door het bestaan der school kan gehoopt worden
op een snelle verbreiding van den Islam in Bali.
Dezelfde schrijver verklaart dat er in dit jaar een buitenge
wone vooruitgang in Bali te constateeren valt. Vroeger is een
poging om tot de oprichting van een meisjesschool te komen
op tegenwerking gestuit, doch nu zal er een meisjesschool
(sekolahan Isteri) komen. In de kampong Djawa is een gratis
cursus in lezen, schrijven en rekenen geopend, welke begonnen
werd met ngadjiAessen, ten huize van H. Hassan, aan 30 jongens
en meisjes.
De Islamieten — besluit schr. — zullen natuurlijk met genoe
gen hiervan kennis nemen; slechts de niet-Islamieten zullen voor
een handhaving der oude zeden en gewoonten zijn.
Het blad bevat verder nog berichten over den arbeid van
Moehammadijah in Makasser en in Palembang (Lahat, Moeara
Enim, Tandjoeng Enim en Pagar Djati).
A. R. Machdoem deelt een en ander mede uit de statuten
der te Cairo opgerichte studenten-vereeniging geheeten: „El
Djamyh El Chairyh Li El Thalabah El Azharyh El Djawijah",
bedoeld als een vereeniging van ter plaatse vertoevende studeerende jongelieden uit Ned. Indië, Malakka en Siam. Ze werd
14 September 1923 opgericht.
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VAK- EN VAKVEREENIGINGSBLADEN.

KARETA API
(Mal. 1 X p.m. org. Inl. Spb. - Bandoeng)
Sept.— Eene wijziging in de personeele bepalingen, waarbij
eene gratificatie en een toelage worden in uitzicht gesteld bij
het voldoen aan eenige gestelde eischen, wordt als middel gebe
zigd om het personeel te doen toetreden tot de vakorganisatie;
slechts door eensgezind samengaan krijgt men verbetering van
toestanden.
In eene andere mededeeling van de eerste Inspectie omtrent
het moeten blijk geven van geschiktheid door het kennen van
de verschillende voorschriften en bepalingen, wil men aanspraak
maken op period. verhoogingen enz., wordt een bemoeilijking
van bestaansverbetering gezien.
Het verongelukken van een machinist bij het springen van
een benzinetankwagen en het plotseling achter de schrijftafel
dood blijven van een haltechef worden als voorbeelden aange
haald van het zware en moeitevolle bestaan van het S.S.-personeel.

LANDBOUWKUNDIGE BLADEN.
Pcmimpin Tani van Tapanoeli, Tani van Minangkabau, Soeloeh
Peroesahaan Tanah van Palembang, Sinar Tani van Bondowoso,
alle over September, en Tani Malocka van Ambon over Juli,
Augustus en September, behandelen velerlei cultures, geven
raadgevingen voor bemesting en grondig onderhoud der aan
plantingen en sporen aan zich meer op den landbouw toe
te leggen.
SINAR LAOETAN
(Ned /Mal. 2 X p.m.-org. Inl.-marinebond — Soerabaia)
Sept. nr. 2. —„Kelasi" komt op tegen de in de pers gepubli
ceerde meening van een zee-officier over ongeschiktheid van
Inlanders voor den marinedienst.
Hij wijst er op, dat de Inl. mariniers door de gestelde eischen
over het algemeen van goeden huize zijn en niet zoo maar door
de autoriteiten ongeschikt en onbruikbaar kunnen worden ver
klaard. Hierbij doelt schrijver op het vergelijken der arbeids
prestaties van de Inl. met de Eur. schepelingen; de schuld
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daarvan ligt z.i. bij de voeding, die voor Inl. verre van redelijk
is, terwijl zij als moderne menschen het beter gewend zijn.
Na ook de superioriteitskwestie te hebben behandeld, spoort
hij tenslotte aan om zich in te spannen tot betere prestaties,
doch ook voor lotsverbetering.
Naar aanleiding van de memorie van antwoord in den Volks
raad bij de behandeling van de marine wordt de conclusie ge
trokken, dat de Inlanders toch kans krijgen om een actief aandeel
op de vloot te krijgen. Aangedrongen wordt om te toonen dat men
u>el geschikt is om het moderne oorlogsmateriaal te bedienen.

NIEUWSBLADEN OP DE BUITENGEWESTEN.
P ERAS AAN
(Mal. - 2 X p.w. - liberaal — Telok Betong)
6 Sept.— Z.W. Wit. zet de beteekenis uiteen van de straf
rechterlijke waarde van de p.s. in verband met de omstandigheid,
dat het publiekrecht in de plaats van het privaatrecht wordt
gesteld bij niet-nakoming van de verbintenis tot arbeidsprestatie.
Verder behandelt schrijver de moordgevallen in Deli, de aan
stelling van Inlandsch arbeidsinspectiepersoneel en het zenden
van eenige Java-regenten, eenigen tijd geleden, waarvan het
resultaat niet schitterend is geweest, als gevolg van het geringe
contact met en het gebrek aan inzicht inzake de verhoudingen
der contractarbeiders.
Met de vraag wanneer de rechtvaardigheid komt, wordt de
zending Winkelman voor een onderzoek in de Lampongs naar
de beirolkingsbezwaren tegen het pasirahstelsel besproken. Het
onderzoek heeft niet bevredigd, omdat het plaats vond in tegen
woordigheid der pasirahs, waardoor de bevolking zich niet geheel
kon uiten.
Gewaarschuwd wordt voor achteruitgang en armoede der
bevolking als de toestand niet verandert. Reeds vele Jav.
kolonisten trokken in arren moede weg. Van de pasirahs wordt
gezegd, dat zij niets voor den vooruitgang der bevolking doen,
doch slechts het eigenbelang dienen.
Indien deze hoofden als zelfstandige bestuurders gehandhaafd
moeten blijven, wordt naast hen een bevolkingsraad gevraagd.
1 7 S e p t — Met de voorspelling dat het blad wellicht door
de meeste pasirahs zal worden geboycot, wordt de volgens het
blad onbillijke manier van rechtspreken inzake achterstalligheid

4
van de oelasan (grondbelasting) beschreven. De straftoemeting
is drie maanden hechtenis.
Gevraagd wordt om het resultaat van het onderzoek naar de
gelden van de Semendo-bank en de S.I., waarvan de kasboeken
zijn verbrand en door witte mieren opgegeten. De toenmalige
leider van de bank en tevens secretaris van de S.I. is een oom
van den demang Zoeber.
PERTJ ATOERAN
w
(Mal. - 3 X P- - ~ nation. — Sibolga)
Van 12 t/m 24 September 1929 Nrs. 103/108.
12 Sept. —X.X. beschouwt de verklaring van het Volksraads
lid Wiranata Koesoema over den geest bij het desabestuur in
verband met de geringe medewerking van het Gouvernement
en het geplaag der ambtenaren. Deze openbaring werd reeds
in begin 1927 in Sumatra's W.kust gegeven tijdens het daar ge
houden onderzoek.
Het resultaat was, dat er meer veldpolitie kwam, doch dit is niet
voldoende om achter de gevoelens der bevolking te komen.
Met een uitleg over de positie der volkshoofden in Tapanoeli,
wordt gezegd, dat ook hier om dezelfde redenen, n.1. onvoldoende
inkomsten, krenking en belastering en geplaag door lastige
ambtenaren, van eenige aanhankelijkheid t.o.v. de Regeering
geen sprake is.
1 4 Sept. Het blad beaamt de opmerking van eenige Europ.
bladen over het ongewenschte van overal al maar pasar malems
te houden, waarbij pressie tot bezoek op de bevolking wordt uit
geoefend.
Deze bevolking is nog niet zoo economisch ingeschoten om
zonder nadeel de uitgaven voor dergelijk feestvieren te kunnen
dragen. Misdrijf en misdaad zijn er dan ook een gevolg van.
17 Sept.—In een beschouwing over de kennis van het Nederlandsch bij de Inl. schooljeugd wordt gezegd dat, doordat
deze taal in den omgang zoo goed als niet wordt gebezigd en
men geen moeite doet er zich verder in te bekwamen, de kennis
gebrekkig blijft. Aangeraden wordt om hierin op de een of
andere wijze, door onderlinge beoefening van deze taal, veran
dering te brengen.
Andarohot bespreekt de a.s. wiseling van vertegenwoordiging
•an Tapanoeli in den nieuwen Volksraad, noemt eenige per-
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sonen, en het voor en tegen bij eene eventueele verkiezing dier
personen. De voorkeur wordt gegeven aan Dr. Abdoel Rasjid en
het kosriahoofd St. Koemala Boelan, die het meest geschikt
geacht worden om de f 30 zittinggeld te toucheeren.
PERSATOEAN
(Mal. - 2 X P- w - - liberaal — Taroetoeng)
Van 11/18 Sept. nrs. 26/29.
18 Sept
„Loebis" bespreekt naar aanleiding van de rede
van Prof. Steger in de Eerste Kamer het standpunt der R. K.
partij t. o. v. Indonesië: dat zij niet pogen zal de ontwikkeling
van de Indische bevolkingsgroepen te remmen, dat zij met
haar politiek de rijpwording van Indië verhaasten wil, enz. Ge
hoopt wordt dat deze „reclame" van de R.K. partij — welke ge
noemd wordt „reclame Minjak param Tjap Singa" —niet alleen
„slangengefluit" is. Er zijn immers politieke vereenigingen, bijv.
de P. E. B., die in hunne statuten wel hebben staan: „strijden
tot den dood voor de belangen van de Indonesiërs" doch inzake
de Inh. meerderheid „tegen" stemden. Van de R.K.-partij wordt
niet eens verwacht dat zij „Indonesië naar zelfstandigheid zal
helpen duwen". Het zou reeds voldoende wezen indien zij
„Indonesië uit de knel van het kapitaal" kon verlossen.
Een „prijsvraag" over „het smeergeld" (in Tapanoeli) —zie
vorig overzicht blz. 366 — wordt uitgeschreven: „Wie durft ont
kennen dat het smeergeld het bestuur in Tapanoeli niet in de
war brengt? Waarom wordt er niet tegen geageerd? Waarom
komt dat euvel in het gewest Tapanoeli het meest voor in ver
gelijking met andere gewesten?" enz.
De antwoorden kunnen worden ingezonden aan de Directie
van de Handel Mij. „Persatoean". Als prijzen worden uitgeloofd
een horloge, een vulpenhouder en een vulpotlood met als in
scriptie „anti smeergeld".
TJAJA SOEMATRA
(Mal. - rtagbl. - liberaal — Padang)
Van 16/21 Sept. 1929, nrs. 208/213.
16 Sept.— In verband met de tegenwoordige politieke be
weging in Loeboek Basoeng wordt herinnerd aan de com
munistische onlusten van 1925-1926 in de Minangkabau, de
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bloedige botsingen in Siloengkang en Siboesoek: ook Loeboek
Basoeng werd door dien heeten wind bezocht, van roze werd men
bloedrood, doch toen door de welgestelden beseft werd tot welke
ramp die gebeurtenissen leidden en hoe krachtig men van
regeeringszijde waakte voor het heil harer onderdanen, verbleekt
dat dieprood alras weer tot een djamboekleurtje, ja, een deel
werd katoenwit. Zoo is het ook te Loeboek Basoeng in de
laatste drie jaren rustig geworden.
Sedert het opkomen der Moehammadijah-beweging te Batoe
Hampar is men echter weer ongerust geworden, vreezende dat
die baweging zich later zal ontpoppen als een heftige politieke
actie. Ook wordt vermoed, dat de P.S.I. er uit zal voortkomen;
daarom zijn er „rechercheurs onder rechercheurs" gekomen om
de zaak te onderzoeken.
Dezelfde berichtgever verklaart, dat er nu ook gevreesd
wordt voor een rood worden der menschen van de Sumatra
Thawalib-partij te Loeboek Basoeng. N.z.m. beschikt de vereeniging echter over bekwame leiders, die zich niet inlaten
met de politieke beweging, zoodat gevoeglijk aangenomen kan
worden, dat de vereeniging vrij zal blijven van besmetting.
Maar de leiders moeten dan ook waakzaam blijven en de teugels
strak houden.5
Medegedeeld wordt, dat de godsdienstschool te Ganting
wegens gebrek aan leerlingen gesloten moest worden. Men is
thans doende de animo onder de bevolking aan te wakkeren,
teneinde een voldoend aantal leerlingen te verkrijgen. De school
biedt plaats voor 200 leerlingen. Er zijn reeds twee ervaren
onderwijzers gevonden, genegen om les te geven in lezen en
schrijven in Latijnsche karakters en in den godsdienst.
De heer Rahmat Ali is onder zeer veel belangstelling van
Inlandsche zijde — er was zelfs een deputatie der vrouwenafdeeling van de vereeniging Moehammadijah te Padang Pandjang —
naar Qadian teruggekeerd. Hij wordt vergezeld door dhrn. Datoek
Poetih en Aboebakar, wier reis ten doel heeft de actie en het
standpunt van Ahmadijah te bestudeeren.
Gemeld wordt nog, dat door hen getracht is een deskundige
op het gebied van den Islam, doch niet-lid van Ahmadijah, over
te halen gratis en onder waarborg van veiligheid met hen mede
te gaan, doch dat deze persoon het geweigerd had omdat zijn
werkzaamheden het niet toelieten.
Gehoopt wordt op den goeden uitslag van het onderzoek. Is
het resultaat ongunstig, dan zal de Ahmadijah-propaganda veel
onheil hebban gebracht over de partijgenooten in West-Sumatra.
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20 Sept.— Naar aanleiding van 't vorige bericht schrijft
M.I. dat het maar goed is, dat bovenbedoelde heer niet meegaat.
Hij vraagt, of de heeren Aboebakar en Dt. Poetih dan geen
vastheid van geloof hebben?
Hij meent, dat men Ahmadiah's standpunt best hier in Indië
kan bestudeeren en zich niet behoeft te laten leiden door een
ander. Verder uit hij zijn vreugde over het vertrek van dhr.
Rahmat Ali.
21 Sept.— R. antwoordt op de vragen, die M .I. in zijn ar
tikel stelt. Hij is van meening, dat het wel noodzakelijk is
om te Qadian het standpunt van Ahmadijah te bestudeeren.
PEWARTA DELI
(Mal. - dagbl. - national. — Medan)
Van 19/26 Sept. nrs. 218/224.
20 Sept.— Naar aanleiding van de weigering der Europ.
sportclubs om tegen de „Indonesische" clubs te spelen, wekt
het blad op tot oprichting van eigen clubs en herinnert het aan
een oud spreekwoord, n.1.: „Men moet de palm splijten om
sagoe te winnen en zelf water scheppen, als men zich wil
baden."
2 4 Sept.— Het blad bespreekt den achteruitgang van den
Indon. middenstand. Voornamelijk wijst het erop, dat groote
stukken grond in handen der kapitalisten zijn en dat de
kleine desaman hiertegen niet kan concurreeren. Het blad
wendt zich tot de Regeering om bescherming van den mid
denstand.
2 5 Sept.— Het blad behandelt het kiesstelsel in de Minangkabau en juicht de instelling van een comité tot verbetering
van dit stelsel door Dr. Saleh toe. Verder wordt de hoop uit
gesproken, dat de Rsgeering de noodige aandacht aan deze
kwestie zal schenken, opdat het vertrouwen in Haar niet geschaad
worde.
26 Sept.— Naar aanleiding van een artikel in Timboel over
de ontvangst van den Koning van Siam te Solo, schrijft het
blad, dat de houding van het B. B. inzake het zenden van
uitnoodigingen, de hoogere Javanen zeer gegriefd heeft. Het
blad verzoekt hiervoor de aandacht der Reg., daar dergelijke
kwesties het volksvertrouwen schaden.
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INL. PERIODIEKEN O P D E BUITENGEWESTEN.
BENDAHARA BORNEO
(Mal. - 1 X
- Bomeo nation. — Samarinda)
26 Aug. nr. 3 2 — Ra'jat toont zijne verontwaardiging over
het oordeel van een lid van den bond van Inl. ambtenaren n.1.
dat deze vereeniging in het programma niet moet opnemen:
uitbreiding van onderwijsmogelijkheden. Aangezien dit laatste als
een nationale zaak moet worden beschouwd, moet wel de ge
volgtrekking worden gemaakt, dat de leden zich voor alles amb
tenaar voelen en zich van den vooruitgang van het volk niets
aantrekken.
9 Sept. nr. 33/34.— Betreurd wordt, dat dit jaar wederom
niemand uit de Z.- en O.- afd. van Bomeo is aangewezen
voor de studie aan de Bestuursschool. Dit wordt opgevat als
een veronachtzamen van de belangen van Borneo. Ook ten
opzichte van het onderwijs is dit het geval.
1 6 S e p t . n r. 3 5. —Matador richt tot d e „Bantengs" van Bor
neo, meer speciaal tot eenige schrijvers van artikelen, een ver
zoek om geen tweedracht te zaaien, doch integendeel mede te
werken tot afscheiding van de „inlanders" van de „Indonesiërs"'.
Thans is het de tijd om kracht te verzamelen teneinde zich uit
den greep van het imperialisme los te maken. Door verdeeld
heid te zaaien, werkt men in de lijn der vreemdelingen, die
thans hier, het geboorteland der „Indonesiërs", hun macht bot
vieren.
Schrijver wijst op de oprichting van de V. C. en de plantersvereeniging en verklaart, dat het tijd is om actie te voeren
voor politiek, handel en landbouw. Vakvereenigingen dienen te
worden opgericht en met vereende krachten moet de vrijheid
van „Indonesië", uit den ijzeren greep van het imperialisme,
vermeesterd worden.
Meerdere dergelijke opwekkingen en aansporingen worden
gegeven, eveneens om zich als „Indonesiër'' overwegend in
Gemeente- en Volksraad te laten gelden, terwijl ook het jaar
1930 herhaaldelijk in uitzicht wordt gesteld.

FiKIRAN
(Mal. - 1

X p.w. - vrijz. democr. — Menado)

8 Sept. —Hst H.I.S.-vraagstuk in Siaoe (Sangihe-eilanden)
wordt op critische wijze behandeld. De sedert meer dan 20 jaren
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door de hoofden en de bevolking van Siaoe gevraagde H.I.S.
zou eindelijk in Juli j.1. opgericht worden, doch tot heden is
het bij die belofte gebleven. Het schijnt dat men niet tot een
besluit heeft kunnen komen over de vraag of die school van het
Gvt. dan wel van het Zendingsgenootschap moet zijn. De be
volking wenscht over het algemeen een H.I.S. van het Gvt.
en niet van de Zending. Indien de school door de Zending
wordt opgericht moet men voor toelating van zijn kind een
entree-geld van f 25 betalen en is men verplicht voor het ge
bouw zand, steenen enz. te leveren ; de onderwijskrachten zijn
verre van „volledig", enz. Gevraagd wordt o.m. waarom het
Gvt. het Sangihe-land als stiefkind beschouwt.
8/14 Sept—Het blad vraagt zich af wat er de reden van is, dat
de „witte mieren" (kastekorten) in de Minahassa in plaats van te
verdwijnen hoe langer hoe menigvuldiger worden. Dit, naar
aanleiding van een deficit in de kas van een met name ge
noemde Christelijke gemeente en van eenige besturen der
coöperatieve vereenigingen waarvan gezegd wordt dat de leden
meestal intellectueelen zijn. De Overheid diene, zegt het blad,
in te grijpen en de domme bevolking tegen afzetterij van der
gelijke bestuursleden te beschermen.
M1NBAR DOENIA
(Mal. - 3 X p.m. — Menado)
Van 7/17 Sept. nr. 10/11.
7 S e p t — Een photo van wijlen Dr. Sun Yat Sen wordt in
de rubriek „Minbar Tiong Hwa" geplaatst met als onderschrift
eenige uitspraken van den overledene, welke het „testament"
van Dr. Sun Yat Sen worden genoemd, en andere revolutionnaire leuzen en opwekkingen waaronder geplaatst is de aan
duiding: „Motto: Rev. stisch." Ze luiden : „Versterkt Uw energie
en zet den strijd voort, want ons doel is nog niet bereikt; het
is in deze wereld niet toegestaan onderdrukkende handelingen
te plegen; zich aan deze wreede handelingen te onderwerpen
staat gelijk met de vernederendste slavernij" enz.
7/17 Sept.— Het in de pers veel besproken en becritiseerd
(indirect) contact tusschen de P. P. P. K. I en de Liga wordt be
handeld. Aangehaald worden de verklaring van den Reg.
gemachtigde en dhr. Thamrin (vertegenwoordiger der P.P.P.K.1
afd. Jacatra) in den Volksraad, het oordeel van de Ind. Crt. dat
de Reg. te dien opzichte geen duidelijke verklaring heeft afge
legd en dat van de Bintang Timoer, die noch direct noch indirect
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contact met de communistische Liga wenscht. Wat de „panIslamietische" beweging in Indonesië betreft, zegt het blad, dat
deze haar standpunt op het congres te Pekalongan in 1927 reeds
bepaald heeft. Bij die gelegenheid ontving zij een gelukwenschtelegram van de Liga. Zij mag „waar er voordeel zonder
nadeel bij te behalen is", met de Liga in briefwisseling treden
over zaken welke reeds in een congres of een openbare ver
gadering zijn besproken en welke zich niet verzetten tegen
eenige — geciteerde — koranvoorschriften.

SOEARA S1N1
(Mal. - weekbl. - Ind. nation. — Padang Sidempoean)
19 S e p t., Nr. 9—Het hoofdartikel, van Surya, is een aansporing
aan de Tapanoeliërs, om ook hun krachten te wijden aan de na
tionalistische beweging der Indonesiërs, onder het motto: „There is
no victory without struggle". Het centrum dier beweging is thans
op Java, omdat daar behalve de Javanen ook de menschen van de
buitengewesten zich vereenigd hebben om het verheven Indonesiaideaal verwezenlijkt te zien. Op Sumatra is het anders; al mag
men van geluk spreken, dat er wel actie gevoerd wordt in Sum.
Oost- en Westkust, in Palembang en elders, in Tapanoeli is de
bevolking over het algemeen nog te zelfzuchtig en mist men
volgens schr. zelfrespect; daarom valt het de Regeering niet
moeilijk om de tegen haar gerichte aanvallen te pareeren. De
msnschen hebben in Tapanoeli hun heele fortuin over voor een
„bssiloeit" (benoemingsbesluit). Het zoo noodige onderwijs zijn
zij niet in staat te bevorderen; zij wachten slechts op de mild
dadigheid van de Regeering, en dan kunnen zij wel tot hun
dood wachten, meent schr., die er dan ter versterking bijvoegt
dat de door de Regeering te geven middelbare scholen nog
stssds „in overweging" zijn, en dat terwijl de leeraren toch
ook betaald worden uit de belastingen der bevolking.
„Dipo Asmoro" vertelt van een wonderen droom, waarin hij
een ontmoeting had met den Profeet Moehammad, met Diponegoro, Abdoelkarim van Marokko en Mussolini, en Gods
stem tot hem sprak.
Hem werd gezegd, dat Indonesia binnen 15 jaar, dus vlugger
dan volgens de taxatie van Ir. Soekarno, vrij zal zijn, niet door
eigen kracht, doch enkel teruggegeven door de Nederlandsche
Regeering, omdat ook de Nederlanders dan genoeg zullen hebben
voor hun bestaan en geheel doordrongen zullen zijn van de
menschslijke gevoelens van gelijke rechten en verplichtingen.
Indonesia wordt een republiek, president wordt natuurlijk Hadji
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Salim omdat die een volbloed socialist is, Ir. Soekarno wordt
generalissimus, Semaoen vlootvoogd met zijn partijgenooten als
staf, Dr. Rivai vice voorzitter van den Raad van Staten Generaal,
Dr.Soetomo Onderwijs-minister, Todoeng Moelia Hoofd van de
Christenkerk en Sayuti Loebis Hoofd der Islamieten, zeker iemand
Koning van Tapanoeli, alle Volksraadsleden residenten, Tjokroaminoto Gezant in Amerika. Toen schr. vroeg waarom Ir. Soekarno
geen president werd, die toch zoo „brani" was, antwoordde de
Heer, dat voor het koningschap geen moed vereischt wordt, doch
geduld, voorzichtigheid en menschenliefde. Anders zou het niet
waar zijn dat het uitmoorden van de Hollanders een zonde is,
het zijn eveneens schepselen Gods.
De redacteur Saroehoem van dit blad zou gezant in Angora
worden.
Een andere schrijver, „Bes", gaat volkomen accoord met de
kwalificatie „Indon. nationalistisch", in het persoverzicht van
Volkslectuur aan het blad gegeven, en hij vindt die richting
goed; hij hoopt dat de redactie niet verslappen, integendeel
steeds krachtiger voorstappen zal.

INLANDSCHE PERIODIEKEN OP JAVA.
DE SAMENWERKING
(Mal.- -maandbl. - loyaal — Semarang)
Van 7, 14 en 21 Sept. 1929, Nrs. 6/8.
7 Sept. —Het blad zal voortaan elke week, instede van eens
per maand, verschijnen, en in gewoon krantenformaat. Gehoopt
wordt, dat men van Januari 1930 af minstens tweemaal per week
zal kunnen uitkomen. De leiding is dezelfde gebleven, evenals
de drukkerij (E.S.T.O.).
Met Onze Bode, het orgaan der vereeniging van Inl. B.B.-amb
tenaren te Semarang, is het blad van meening, dat in Maleische
dienstbrieven, vooral aan hoogeren in rang, veel te hooge be
titelingen worden gebruikt en te veel hoogdravende niet-Maleische
woorden. Betitelingen als „Goesti" e.d. passen slechts God.
Betoogd wordt, dat de jaarmarkten heelemaal geen goed doen
aan de economische gesteldheid der Inlandsche bevolking en
slechts geldverspilling bevorderen. Al die tentoonstellingen heb
ben den Inlandschen handel en de industrie niet vooruit-, eerder
achteruitgebracht. Door een wiskundige is uitgerekend, dat bij
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de Pasar Malam te Semarang door de bevolking drie millioen
en bij de Pasar Gambir te Weltevreden 5 millioen meer is
uitgegeven. De redactie ziet er meer heil in, indien de Regeering
om de drie maanden een loterij van f 2.500.000 uitschreef, en
de opbrengst schonk aan vereenigingen ten bate van goede
werken.
Naar aanleiding van een rede van Mr. D. Fock in den Vrij
heidsbond, waarin o.m. verklaard werd dat: „de bevolking van
N.I. in haar geheel niet in staat is zichzelf te besturen noch
wat intellect, noch wat economische -toerusting aangaat", zegt
de red. dat dit „recept" van Mr. Fock een aansporing moet
wezen voor de Indonesiërs om met ernst en meer ijver zich toe
te leggen op de kunst om zich zelf te besturen. Het recept zal
het bloed der jongeren doen koken, maar bekijkt men de zaak
nauwkeurig, dan is er wel veel waars in de woorden van den
heer Fock.
Volgens een Haagsch Aneta-telegram vreesde de N. R. Ct
dat „de door Boedi Oetomo gewenschte nieuwe liga wellicht
door het cellenstelsel van Moskou uit geïnfecteerd zou kunnen
worden, waardoor de Indonesische nationalisten opnieuw in
moeilijkheden zouden geraken", en meende het blad, dat de
nationalisten geen internationalen steun behoefden te zoeken.
De Samenwerking is mede van meening dat de Indonesiërs geen
relaties met de Liga van noode hebben. Streven naar de vrijheid
is de natuurlijke plicht van een nationalist. Hier in Indië valt
nog veel en groot werk te verrichten, waarvoor men geen ver
binding met de Liga noodig heeft. Geen gepraat, doch krachtig
streven naar economische verbetering.
In de Zaterdagsche causerie van „Baron van Digoel" beveelt
deze der Loc.-redactie, die aanstoot neemt aan den naam „Indo*
nesiade heerlijke „lndonesia"-sigaren aan, die verkrijgbaa 1
zijn bij het sigarenmazijn Bosma, Bodjong, Semarang. Allichtdat de naam „Indonesia" haar dan lieflijker in de ooren zal
gaan klinken.
Na ter inleiding gewezen te hebben op de Katholieke meer
derheid in het nieuwe Kabinet en op de omstandigheid, dat
vroeger onder het Premierschap van den heer Colijn die meerder
heid evenzoo bestond, wordt mededeeling gedaan van het gevoelen
van invloedrijke personen, dat de heer Colijn —die in dekringen
der Indonesische nationalisten beschouwd wordt als iemand die
tegen de volksontwikkeling is —benoemd zal worden tot Gouver
neur Generaal van Ned. Indië.
De Nsd erlandsche Politiek is steeds een heel fijne geweest,
zegt de redactie; gelet op de voorgaande feiten zal er na een
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„fijnen" G. G. weer een komen met een ijzeren vuist; daarom acht
de redactie de geruchten dat de heer Colijn G. G. zal worden,
niet van waarheid ontbloot, vooral nu hij door zijn benoeming
tot voorzitter van de Economische Conferentie van den Volken
bond een econoom van wereldsche vermaardheid is geworden.
De red. acht eene benoeming van den heer Colijn tot Gou
verneur Generaal een slag in het aangezicht der nationalisten;
de heer Colijn zou een „vacuum-rem" zijn voor de Indonesischnationale vrijheidsbeweging. De kapitalisten echter, en vooral
de anti-ethischen, zullen hoera roepen.
1 4 S e p t . — In een beschouwing over d e steeds toenemende
moeilijkheden van bestaan voor de bevolking, ondanks het reeds
35 jaar geleden aangevangen onderzoek der Regeering raar den
economischen toestand en de goede zorg daarvoor, blijkende uit
het in 't leven roepen van de Welvaart Commissie en van het Volkscredietwezen, met zijn afdeelingsbanken, desa-loemboengs etc.,
zegt de redactie dat de oorzaken moeten worden gezocht in : ten
eerste de geweldige toename van het aantal zielen der bevolking
ten tweede de verdringing door het grootkapitaal door uitbrei
ding van het plant-areaal der ondernemingen en fabrieken. De
economische achteruitgang is volgens schr. te bewijzen met de
statistische gegevens omtrent de door de afdeelingsbanken ont
vangen rente, welke sedert 1915 een voortdurend stijgende lijn
vertoonen.
De Regeering behoort de groote winsten van pandhuisdienst
en afdeelingsbanken te betreuren als een hevigen stoot, toege
bracht aan de economische gesteldheid der bevolking, de rente
moet daarom worden verlaagd. Ter voorkoming van nog die
pere armoede behoort nauwlettender toezicht te worden uitge
oefend op het Volkscredietwezen, in de eerste plaats door het
B. B., dat dan echter ontlast zal moeten worden van allerlei
andere werkzaamheden, b.v. de politioneele. Voorts beveelt schr.
aan de oplegging van belasting in den vorm van Winst -opcenten
op de netto-winst van de groote ondernemingen; van een drie
tal millionnairs eigenaars van suikerfabrieken had schr. de
verzekering gekregen, dat b.v. 5 opcenten op de netto-winst
voor hen geen noemenswaardig verlies zou beteekenen.
De met die opcenten verkregen fondsen wilde schr. geheel
en al gebruikt zien ten bate van het armoe -lijdende volk, b.v.
voor de bekostiging van kolonisatie naar de buitengewesten.
Ten slotte behoort de Welvaart Commissie meer aandacht
te wijden aan de arbeidsloonen op de ondernemingen.
Met de invoering der opcenten bovenbedoeld zou de Re
geering in den geest werken van het winst-aandeel-idee van
wijlen den heer Dinger.
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Na uit de IVarna W arta een beschouwing te hebben overge
nomen over de samenstelling der Regentschapsraden in MiddenJava, waarbij gevraagd wordt of men nu wel van een Kaboepatenraad dan wel B.B.-raad moet spreken, aangezien er bijna
uitsluitend B.B.-ambtenaren in gekozen zijn, en voorts opgemerkt
wordt dat de blanke pers er uit zou kunnen concludeeren, dat
de bevolking nog steeds haar geheele vertrouwen geeft aan het
Inl. B.B., —zegt de red. van De Samenwerking dat h.i. de overwinning
van het B.B. bij de Regentschapsraad-verkiezingen geweten
moet worden aan den geringen invloed welke daarbij is uit
gegaan van de vereeniging B.O. (de afd. Semarang telt maar
70 leden) en de onverschilligheid van de andere politieke
partijen; de vroegere voorvechters van „Rood Semarang" staan
nu koud tegenover de Regentschapsraden. De Regentschapsraad
moest feitelijk een belangrijk iets zijn in de richting van Zelf
bestuur. Alle begin is moeilijk, en schr. gelooft dat er fouten
gemaakt zullen worden, doch die kunnen worden hersteld en
de pers is er ook nog, om verslag te geven van de openbare
zittingen van dien Raad en met critiek te komen. De Regent
schapsraad is volkomen de aandacht waard van de Inlanders
die niet aan non-coöperatie doen.
De redactie neemt de commentaren in verschillende bladen
op het BenJee-denkbeeid om prostituees naar Digoel te zenden
over (Pertja Timoer was van die meening en het godsdienstige
blad Persaloean riep de hulp in van de vrouwenvereenigingen
om jonge weduwen of gescheiden vrouwen naar Digoel te zenden)
en geeft dan als haar meening te kennen, dat de Regeering
stappen nemen moet om de Digoelsche communisten aan passende
echtgenooten te helpen. Haars inziens is een goede oplossing:
gouvernements koffie- en andere ondernemingen in die streek
en aanvoer van contractanten op de wijze als nu gedaan wordt
voor Nieuw-Caledonië door het Emigratiekantoor Hillebrand
te Semarang. Dit jaar verzond dat kantoor 370 vrouwen naar
het 8 dagreizen verder gelegen Nieuw-Caledonië en schr. heeft
zelf kunnen constateeren, dat het onbedorven jonge desa-vrouwen,
geen prostituees, waren. Het vraagstuk zou dus gemakkelijk
op te lossen zijn, als de Regeering maar wilde. Schrijver ver
wacht dat de mannen in den Volksraad er geen bezwaar tegen
zullen hebben.
Na opname van het öa/ia^/a-artikel over een mogelijk zitting
nemen van den „Javaan" Darsono in de Tweede Kamer (als
communistisch lid, zie vorig O verz., blz. 349), zegt de redactie dat,
mocht het gebeuren, het een voordeel zou beteekenen voor de
Javanen, die in den heer Darsono een werkelijken Indonesischen
specialist zullen hebben. Intusschen concludeert de red. uit de
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candidatuur Darsono, dat de Indonesische communisten in het
buitenland het wel zoo goed hebben en dat zij steeds met hun
gedachten bij de „Koloniale" politiek zijn.
21 Sept.— Voortgaande op de beschouwing ovei de op
centen op nettowinst der ondernemingen, wijst de redactie op
het feit dat men wel 24 opcenten op de padjeg oplegt aan Kromo
met zijn f 180 'sjaars, waarom niet op de millioenen 'sjaars
nettowinst! De Gemeente Semarang wil een belasting op grobaks, deelemans, fietsen eet., waarom geen belasting op de
millioenen pikoels suiker, die door Semarang gaan of er in goe
dangs opgeslagen liggen.
In verband met de kolonisatie naar N. Guinea, waarvoor het
I.E.V. een propaganda-vergadering in den Stadstuin te Semarang
gehouden heeft, wijst de red. op dat goede voorbeeld der Indo
Nederlanders en vraagt hij de aandacht voor het lot van zoovele
Inlanders uit den prijaji-stand, die thans geen betere baantjes
kunnen vinden dan van onderbetaalde daglooners, politie-agenten,
wervers voor Deli enz. Boedi Oetomo volge het voorbeeld van
het I. E. V.!
S I P A T A H O E N A N
w
(Soend.' 2 X P- * - org. vrg. Pasoendan — Tasikmalaja)
Van 18 Sept. '29, Nr. 75.
18 Sept.— Eneng deelt mede, dat in een bijeenkomst der
plaatselijke afdeelingen van de P.N.S., H.K.S.B., P.G.B., K.B.
en P.G.D., 8 Sept. te Garoet gehouden, besloten werd een
afdeeling op te richten van de P.G.H.B. Als voorz. van het voor
loopig bestuur werd gekozen de heer Wiramihardja, terwijl
voor penningmeester en commissarissen zullen worden genomen
afgevaardigden van de andere groepsbonden. Schrijver juicht
dit toe, doch laat zich de vraag ontvallen of het wel een echte
P.G.H.B. zal worden dan wel een agentschap van deT.B.T.O.,
want de meeste leden zijn aanhangers van die partij (Toelak
Bala Tawil Oemoer).
In een artikel zet Toenggara uiteen, dat de kans op samen
werking tusschen Volk en Regeering gering zal bliiven, zoolang
men zich in de verschillende colleges niet vrij bewegen kan
en er nog steeds gewerkt wordt met „prentah aloes
Als voor
beeld deelt schrijver dan mede, hoe de Volksraadsvoorzitter
voortdurend hamerde, toen de heer Soangkoepon — naar aanlei
ding van de vele moordaanslagen in Deli — sprak over het kwaad
der poïnale sanctie. Voorts dat de leden van de Regentschaps-
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raden Soekaboemi en Tasikmalaja, blijkens het verslag van de
jongste verkiezing, voor vijf en zeventig procent uit landsdienaren
bestaan. Dit zal wel—zegt hij —het gevolg zijn geweest van
de „prentah aloes", die niet „zwart op wit" is wordt gegeven.
S O E A R A AISJIJAH
(Mal. - maandbl. - Moh., org. vrouwenver. Aisjijah — Jogja)
Sept. N r. 1 - 4. — Dit is het eerste nummer, dat na het
laatstgehouden congres verschenen is, gevolg van overgroote
drukte. Het blad staat onder leiding van een commissie van
redactie, het adres is Sitti Zainab Damiii te Djokja.
Soedarmah zendt uit Solo een artikel waarin betoogd wordt
dat de vrouw in Arabië, Japan en ook op Java, eerst na de
komst van den Islam uit haar nederige positie tot de verheven
positie volgens Islambeginselen is gekomen. Een verlies en een
ramp is het voor de vrouw, als zij niet tot den Islam behoort.
Volgens een mededeeling van de „Sjarekat Kweekschool
Isteri Moehammadijah" is die kweekschool, vroeger geheeten
„Djamijatoen Niswah", herdoopt in „Fataat-Moeslimat" en
is het doel: het onderwijs te bevorderen, de leerlingen te
vereenigen en te leeren hoe men een vereeniging volgens den
geest van den Islam moet leiden. Voorts zal een coöperatieve
winkelzaak (voor de verschaffing van kleedingstukken, boeken
enz.) en een afdeeling „Karang-mengarang" (schrijven van arti
kelen enz.) worden in 't leven geroepen.
Dit blad bevat ook nog een bekendmaking van het bestuur
van den „Sjarekat Kweekschool Moehammadijah" of S. K. M.
te Djokja, afdeeling „Karang-mengarang". Deze S. K. M.
bestaat nu 5 jaar, de afdeeling zal maandelijks een bijeenkomst
houden ter bespreking van door de leden geschreven artikelen,
welke ter opname te zullen worden gezonden aan verschillende
bladen. Deze, 25 in getal, welke gratis ontvangen worden, zul
len een nuttige bibliotheek vormen. Behalve de godsdienstige, de
jeugd- en de vrouwenbladen zijn genoemd: Sedijo Tomo, Bintang
Mataram, Soeloeh Rajat Indonesia, Pertjatoeran, PeWarta Deli en
Persatoean Indonesia.
Medegedeeld wordt, daj het XIXde Moehammadijah-congres
inde Minangkabau gehouden zal worden, ongeveer in de maand
awal a. s.
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SOELOEH RA'JAT INDONESIA
(Mal.-1 X P-w. - org. Indon. Studieclub — Soerabaja)
25 Sept., Nr. 39.— Als bijvoegsel gaat, vet gedrukt, het
manifest van Dr. Soetomo inzake de benoeming van Inlanders
in den Raad van Ned. Indië.
Verklaard wordt daarin, dat die benoeming te vergelijken is
met een „verguldsel' voor de bittere pil, welke de Indonesiërs
dagelijks slikken moeten. Dit middeltje zal kunnen dienen om
het schrijnen te verminderen van de wond, welke de gevoelens
van Indonesië meer dan noodig pijn doet, en daarbij zou door de
keuze der mannen, namelijk van de Indonesiërs, die door de
Regeering tot die hooge betrekking benoemd zullen worden.de
pijn geheel weggenomen kunnen worden.
Gelet op het jongste voorval in den Volksraad bij de behan
deling der kwestie van de vennootschapsbelasting, welke het
bewijs geleverd heeft, dat de heer Koesoemojoedo den moed
mist om zijn eigen meening te zeggen, zou, indien de Regeering
de keuze op dien heer liet vallen, het vertrouwen in het beleid
der Regeering, dat slechts zoo traag zich verbreidt onder de
nationalisten, geheel kunnen verdwijnen. „Die benoeming zou
een onnoodige klap zijn in het aangezicht der nationalisten zooals
wij zijn."
„ Apem-non-pangeran" behandelt eveneens de candidatuur van
de heeren Koesoemojoedo en Djajadiningrat en bekijkt de zaak
door een Indonesisch-nationalistische bril. Het Inlanderschap
van den heer Koesoemojoedo blijkt alleen uit zijn hoofddoek
en de heer Djajadiningrat is slechts door omstandigheden maar 18
karaats Indonesiër. Het resultaat hunner bemoeiingen zou,
gezien het tegenover elkaar staan hunner grondbeginselen, de
som worden van plus I en min 1. Indien het der Regeering
ernst is om de Indonesiërs in de gelegenheid te stellen hun
land mede te regeeren, moet Zij echte Indonesiërs in den
Raad van Indië benoemen.
K. becritiseert het denkbeeld van den voorman van de ,,V(ee)
Club", Zentgraaff, om de assistenten met revolvers te bewapenen.
Dit typeert den moed der Hollanders tegenover weerlooze koelies,
gelijk horenlooze geiten. Indien dit voorstel tot bewapening,
„mobilisatie" van Zentgraaff, aangenomen wordt, dan twijfelt
schrijver er ook niet aan, dat de Regeering, indien Zij recht
vaardig is, ook aan de employés der Inl. ondernemingen ver
gunning verleent tot het dragen van vuurwapens.
Van de hand van dr. Soetomo verschijnt een verweer tegen
de aan het adres van de P. P. P. K. 1.-leiding gerichte en in
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Fadjar Asia (zie o.a. I. P. O. nr. 39. blz. 382/3) voorkomende
beschuldiging. Dr. Soetomo zegt niet te kunnen gelooven, dat
de heer Tjokroaminoto niet van de voorgenomen massa
vergaderingen tegen de P. S. op de hoogte zou zijn geweest.
Wat de verhouding van de P. S. I. I. tot de Studieclub betreft
wordt opgemerkt, dat eerder van de P. S. 1. 1. niet van een
tegemoetkomende houding kan worden gesproken; dit wordt
met voorbeelden gestaafd. Verder laat dr. Soetomo zijn volle
overtuiging van het komen van de persatoean onder alle Indone
sische vereenigingen duidelijk op den voorgrond treden.
De redactie zegt in een noot dat nergens de rijkseenheid
kan worden bereikt op den basis van het geloof. In Europa
en elders bestaan onder de verschillende godsdiensten de
grootste patriotten. Het nationalisme vormt wel den basis voor
de eenheid.

NIEUWSBLADEN OP JAVA.
BAHAGIA
(Mal. - dagblad - neutraal — Semarang)
Van 25 en 26 Sept. '29, Nrs. 125/6.
2 5 Sept.— Naar aanleiding van de verwijten van de sanapers aan het adres van den Landvoogd, n.1. dat de vele moord
aanslagen op ondernemingsassistenten toe te schrijven zijn aan
het slappe bestuur van Z. E. die erg ethisch is aangelegd, zegt
het blad, dat die slechte propaganda niet alleen bij de bewoners
van Indonesië en Nederland wordt gemaakt, doch ook in het
buitenland. Het blad wijst dan op hetgeen mevr. van Boecop,
volgens de Volkscourant, in het Parijsche blad 1' Intransigeant ge
schreven heeft over gebrek aan bescherming der ondernemingsasisstenten. Men vergeet, dat die moordaanslagen te wijten
zijn aan het optreden der assistenten zeiven. Ten bewijze hier
van neemt het blad een artikel over uit het Soer. Hbld., om dan
te zeggen, dat het dus komt niet door de slapheid der Regee
ring, en dat de veiligheid op de ondernemingen afhangt van
de wijze van optreden der assistenten zeiven.

19

BINTANG TIMOER
(Mal. - dagblad - liberaal — Weltevreden)
Van 23/28 Sept. nrs. 213/218.
23 Sept. —Het Regeeringsantwoord op de vraag v.h. Volks
raadslid Mochtar aangaande de juistheid der berichten in het
artikel in de Bintang Timoer getiteld, „Lampongsch schandaal"
wordt een „officieel antwoord" genoemd. Ook het H.B.
der P.S.I., dat de zaak hoogerop bracht, heeft het „officieele"
antwoord, -dat een ontkenning inhield, ontvangen, en in Fadjar
Asia is het categorisch bestreden. De Bintang Timoer-redactie doet
dit niet, gewend als zij reeds is aan dergelijke „officieele" ant
woorden op vragen van Volksraadsleden. De Regeering heeft
Haar licht opgestoken bij de Overheidspersonen over wie men
het heeft. De pers en de Inh. vereenigingen daarentegen doen
het bij het volk zelf en toetsen de verkregen berichten aan de
bestaande feiten. Desondanks zegt de Regeering: „niet waar!"
2 3/2 7 Sept. —Onder het hoofd „Hoe de Inlanders voorloopig
worden aangehouden" heeft dr. A. Rivai het o.m. over de
willekeur bij de toepassing van „voorloopige annhoudingen".
welke volgens den Reg. gemachtigde in den Volksraad „slechts
zeer zelden en ook alleen in incidenteele gevallen voorkomen",
hetgeen door den controleur B.B. Meyer in een ingezonden stuk in
Koloniale S t u d i ë n ( D e c . 1 9 2 8 ) w o r d t b e s t r e d e n ; v o o r t s o v e r d e w i j z e
waarop het z.g. voorloopig onderzoek in strafzaken gehouden
wordt, waarbij rottanslagen of uithongeren van verdachten als
middel tot het verkrijgen van bekentenissen worden aangewend, enz.
24 Sept.— De nu afgelegde verklaring van Kolonel Winter,
voorz. der „V. C.", dat zijn vereeniging zich toch op politiek
terrein zal bewegen, is volgens het blad reeds voorspeld. Ge
zegd wordt dat de V.C. als politieke partij den P.E.B. zal verdrin gen omdat zij uit volbloed-Nederlanders, meestal geldmenschen, bestaat. Op het I.E.V., de C.E.P. den N.I.V.B. en de
l . S . D . P . z a l zij g e e n i n v l o e d h e b b e n . I n v e r g e l i j k i n g m e t d e n
P-E.B. vindt het blad de V.C. veel beter, omdat zij „een weinig
duidelijker" is in haar doel om uitsluitend de Nederl. belangen
te behartigen, al is zij wel toegankelijk voor Indonesiërs die
zich tegenover de Nederlanders verdienstelijk hebben gemaakt.
De P.E.B. coquetteert met de Inheemschen, maar het is vaak
gebleken, dat hij in de eerste plaats is voor de belangen der
Nederlanders. Men zal het — aldus het blad — der V.C. niet
kwalijk nemen als zij verklaart alleen voor de Nederlanders te
zijn, evenals de P . N. I. alleen voor de Indonesiërs (zie vorig
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Overz blz. 379). De politieke verhoudingen h.t.1. zullen er zui
verder door worden.
Na de laatste gebeurtenissen in verband met ontslag en ver
oordeeling der drie Zelfbestuurders op de Sangihe-eilanden te
hebben gememoreerd, zegt „Tenda Batoe" dat het er rustig
begint te worden. In verband echter met het verontrustende
bericht dat een voorstel van bevoegde zijde is gedaan om het
landschap Kendahe Tahoena bij Manganitoe in te lijven en de
landschappen Siaoe en Tagoelandang tot een landschap tema
ken, wordt gevreesd dat er weer deining zal komen. Het volk
zal zich tegen dat voorstel verzetten. De bezwaren daartegen
worden uiteengezet. Het zal — zegt het blad — protest-tele
grammen regenen.
Het bericht van een correspondent „Mata setan van Sambas",
dat een gezaghebber B.B., die een „Bangsawan"-opvoering wilde
bijwonen en zijn klerk vooruitzond om voor zijn ontvangst te
zorgen, wordt in critische beschouwing genomen. Het publiek
werd gelast bij het binnenkomen van den gezaghebber op te
staan en hem „hormat" te bewijzen. Er waren menschen die
maar half opstonden of daarbij minachtend lachten.
Gezegd wordt dat op die wijze verkregen hormat niet de
minste waarde heeft.
24/26 Sept. Dr. A. Rivai zegt in zijn vorige artikelen den
grondslag der buitenlandsche staatsinrichtingen te hebben be
sproken om aan te toonen dat de „ambtenaren-regeering'
zooals die in Indonesië bestaat, niet als „m od e 1" maar ter wille
van de „koloniale politiek" is ingesteld. Schrijver becritiseert verder deze koloniale „conservatieve, half-demente of te
wel dement-precoce" politiek, welke voorgestaan wordt door
vele met name genoemde staatsmannen, en bespreekt in verband
daarmee het Engelsch-Egyptisch verdrag. Opgewekt wordt tot
bestrijden der „koloniale politiek" op de daarvoor aangewezen
plaatsen n.1. in de verschillende raden. De „non-coöperatieve
politiek" wordt als „blinde politiek" verworpen.
2 5/26 Sept.— In een tweetal hoofdartikelen getiteld „Het
slachtoffer van zijn domheid" wordt de veroordeeling van zekeren
Pa Marsidik, een der leiders van de P S.1. te Kraksaan, wegens
spreekdelict, breedvoerig besproken. De veroordeelde kon lezen
noch schrijven, maar was toch leider van ruim 1700 leden in
een groot ressort. Hij was „President en Commandant" van een
afd. der P.S.I., d.i. voorz. v.h. comité tot inning van de „zakat"
en „fitrah". Hij heeft de uitlegging der hoogere leiders omtrent
non -coöperatie heelemaal niet kunnen begrijpen en daarom aan
zijnl eden verklaard dat zij de wacht- en patrouille-diensten
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niet behoefden te verrichten noch de bevelen van het Gvts*
bestuur op te volgen of bij het sluiten van huwelijken voor den
penghoeloe te verschijnen.

,

In verband met het vorenstaande wordt critiek geoefend op
de werkwijze van de P.S.I., die iedereen als lid aanneemt. „De
lidmaatschapskaarten v.d. P.S.I. worden te koop aangeboden",
hetgeen wordt toegelicht. De P.N.I. daarentegen schift haar leden
flink en zet haar werkprogram duidelijk uiteen. Mr. SartonO
heeft bijv. in een openbare vergadering duidelijk gezegd, dat
de P.N.1.-leden niet moeten denken dat zij, door lid te worden,
van heerendienst, belasting enz. vrij geworden zijn; zij moesten
juist den wijkmeester zoo min mogelijk last bezorgen ; het be
staande gezag moet worden gehoorzaamd, men zou er anders
maar persoonlijk moeilijkheden van ondervinden. Als er bezwaren
waren, konden deze het afd. bestuur der P.N.I. worden voor
gebracht, dat naar een oplossing zou kunnen zoeken
2 7 Sept. — Gemeld wordt dat dhr. Zentgraaff zijn oordeel
gewijzigd heeft t. o. v. de oorzaak van den moord op dhr. He
ming, omdat bij onderzoek is gebleken dat deze veel van slaan
hield en nog terecht moest staan wegens slaan en dat hij reeds
gewaarschuwd was door een bekenden planter. Indien de Euro
peanen in het Djembersche dit hadden geweten, zouden
zij volgens dhr. Zentgraaff geen petitie aan de Koningin (zie
vorig Overz. b!z. 380) hebben gezonden. Deze „oprechte geste" van
dhr. Zentgraaff wordt geprezen. Daarentegen wordt de houding
van de Locomotief gehekeld, die de schuld nog altijd zoekt bij de
P.S.I. en de P.N.I., die er niets mee te maken hebben en zulks
alleen omdat het heet dat zij „het extremistische vergif overal
verspreiden".
Met het hoofd „Zoo heer zoo knecht. . .
wordt een artikel
in Het Nieuws van de hand van dhr. de Vries, den vroeger —
merkt de red. op —als gematigd bekenden red. v.d. Java Bode,
thans leerling van wijlen K.W., becritiseerd. De oorzaak van
veel „wreede en slechte" toestanden h.t.1. is volgens dhr. de
Vries o. m. het feit dat het respect van de Inlanders voor de
Europeanen niet meer bestaat, hetgeen geweten wordt aan de
door de tegenwoordige Regeering getroffen maatregelen, waar
door het prestige van den Europeaan naar beneden zou zijn
gehaald. Het blad noemt het ,,'t tcppunt'van brutaliteit" en „een
begin van ophitserij", en dan van iemand die steeds beweert
dat de Indonesiërs van „veel lawaai" houden. Indië is inderdaad
.,een gekkenhuis", zegt het blad, en de g e k k e n zijn menschen
als dhr de Vries.
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28 Sept.— Gezegd wordt, dat de vervanging van oude
leiders (van Inh. volksvereenigingen) inzonderheid van de P.S.I
zooals door het blad herhaaldelijk naar voren is gebracht (zie
o.a. Overz. nr. 36 blz 218/282) de aandacht van velen, o.w.
leden der P.S.I., heeft getrokken. Gewezen wordt op een arti
kel in de Fadjar Asia van de hand van dhr. A. M. Sangadji,
waarvan volgens het blad de strekking is dat de ouderen door
de jongeren moeten worden vervangen. Het desbetreffende ar
tikel dat wordt genoemd „plan-Sangadji" wordt weergegeven
en nader besproken.
Dr. Rivai zegt het boek van „mr. J.J. Schrieke" getiteld „De
Indische politiek", in een reeks van artikelen te zullen bespreken,
omdat het „een product is van eigen denken gebaseerd op
eigen ervaring, door den omgang met de intellectueele Indone
siërs in den Volksraad en door eigen aanschouwing van de
politieke toestanden in Indonesië van den tegenwoordigen tijd".
Het is een „nieuwe stem". Dan worden de paragrafen: „lndië's
eigen leven" en de „ethische politiek" (werking en resultaat
daarvan) kortelijks aangehaald en hier en daar besproken. Het
artikel wordt vervolgd.
D A R M O K O N D O
(Mal./Jav. - dag. - nation — Solo)
Van 16 t/m 21 Sept. 1929, nrs. 208 t/m 213.
17 Sept. —Honggo Pradoto betoogt de noodzakelijkheid van
de instelling van een volwaardige volksvertegenwoordiging in
de Vorstenlanden. De bestaande verhoudingen tot de Regeering
brengen vaak onprettige consequenties voor de Zelfbestuurders.
Evenzeer noodzakelijk acht hij de invoering van de bestuurshervorming, zooals de vereeniging Narpo Wandowo zich die
heeft voorgesteld. Rekening houdende met het feit, dat in de
Gau venementslanden die hervorming zich reeds heeft voltrokken
dan wel haar beslag gaat krijgen en met het oog op de inlos
sing der Regeeringsbelofte om aan de Vorstenlanden zelfstan
digheid te geven, acht schrijver het noodig, dat de Indonesische
vereenigingen van welken aard ook, met B.O. voorop, de aan
gelegenheid krachtiger aanpakken.
De officieele ontvanst van den koning van Siam in de Vor
stenlanden wordt aan een breedvoerige en minutieuse bespreking
onderworpen. Daarover handelende artikelen in Timboel en in
het Soer. Hdbl. worden aangehaald. Scherpe critiek wordt geleverd
op de houding van het Europ. B.B.-corps, dat in strijd met de

23
Regeeringsinzichten ten deze buiten zijn bevoegdheid is gegaan.
In afwijking van de ontvangst van vorige bezoeken van Siameesche Vorsten, kenmerkt deze laatste ontvangst zich hierdoor,
dat het Europ. B.B. in den Kraton van den Vorst den vreem
den Koning ontving met ter zijde 3telling van de ambtenaren
der Vorsten. Het Europeesch element, van welk slag ook, was
sterk vertegenwoordigd.
16 Sept. —In aansluiting op de beschouwing van de redactie
inzake de verwerping van de motie Dwidjo Sewojo (zie vorig Over
zicht blz. 354) wordt door „Tjah Solo" de conclusie getrokken,
dat degenen, die zich laag jegens hun land en volk hebben ge
dragen, een zwaar te dragen moreele straf zullen ondergaan.
Hij waarschuwt de machthebbende groep om niet willekeurig
en onrechtvaardig op te treden, omdat de verliezende partij van
thans straks aan den winnenden kant zal komen.
„Tjah Solo'' zegt zich niet te kunnen vereenigen met de
redenen waarom de Loc, niet te vinden is voor het streven der
Regeering naar betere verhouding tusschen Inl. en Europ. B.B.
Volgens „Tjah Solo" is de meening van de Loc., welke ook door
den heer Meijer Ranneft wordt gehuldigd, op de overtuiging
gebaseerd, dat de onafhankelijkheid van Indonesië nimmer zal
komen. De Indonesiërs daarentegen zijn er van overtuigd, dat de
onafhankelijkheid wel zal komen; zij weten alleen niet, wanneer.
Meegedeeld wordt dat, nu de P.G.D. tot het verbond P.G.H.B.
is toegetreden, het verbond niet minder dan 11.00 leden telt.
Hst is dus een rijke, krachtige en respect inboezemende vereeniging. Verzocht wordt om bij geval zich een belangrijk feit
voordoet, een krachtproef te nemen.
17 Sept. — „Matahari" critiseert de functie van de bestaande
raden en laakt in het bijzonder de formatie der Regentschaps
raden. Er komen te veel B.B.-ambtenaren in, zoodat zij (de
raden) den naam verdienen van B.B.-raden. Het streven der
palitieke vereenigingen heeft, door bekende redenen, schipbreuk
geleden. Dit heeft ten gevolge, dat de gaarne samenwerkende
partijen nu teleurgesteld zijn, nu zij van de Regeering belem
meringen hebben ondervonden; het is alsof zij naar non-coöperation worden gedreven.
18. Sept. — S. R. laakt de actie van de P. P.P. (Pers Poetih
Pembohong d i. leugenachtige blanke pers), die berichten heeft
verdraaid en opruiende berichten heeft verspreid o m. de mededeeling, dat de P.P.P.K.I. in nauw contact tot de Liga staat.
Ook in den Volksraad heeft men er zich druk over gemaakt
Dit is voor schrijver een bewijs, dat de Persafdeeling van het
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Bur. v.d. Volkslectuur den inhoud der Inlandsche kranten niet
volledig, met dan wel zonder opzet, heeft weergegeven. Verder
prijst hij de openhartige houding van de „Banteng-groep", die
verklaard heeft, ondanks welke moeilijkheden ook, den band
met de P. 1. niet te zullen verbreken.
Naar aanleiding van de geruchten, dat de Solosche adellijken
een uitnoodiging tot mededoen aan de Coen-herdenking heb
ben ontvangen, merkt „Darah" op, dat het voor de Hollan
ders wel begrijpelijk is, dat zij Coen herdenken. Voor de Indo
nesiërs is het dan ook te begrijpen, dat zij liever de gioote In
donesische nationale figuren zullen herdenken. Onbegrijpelijk is
het overigens, dat alleen de adellijken, wellicht ook de Gouvernements ambtenaren, zijn uitgenoodigd. Is het misschien, omdat
zij niet zullen durven weigeren. De nationalisten hehben er reeds
hun misnoegen over laten hooren.
20 Sept. — De passage in de jongste troonrede wat betreft
het beleid in Indonesië wordt becritiseerd. Vergeten schijnt te
zijn, dat de toestanden daar anders zijn dan hier, hetgeen bijv.
bij de kwestie van de Ind. meerderheid en van de vennoot
schapsbelasting voor den dag is getreden. De troonrede wordt
verder als een gewone politieke rede gekwalificeerd en niet als
een door God gegeven woord, waar immers de Koningin bij de
gratie Gods den scepter voert. De hier in Indonesië bestaande
oppositie zal niet eerder verdwijnen dan nadat het Regeeringsbeleid met de inzichten der opposanten zal overeenstemmen.
Samsoen vergelijkt de beide mogelijkheidsgevallen, waarbij
Dr. Tjipto en Mr. Sartono in den Volksraad zullen komen. Wat
den laatste betreft, stelt schrijver de daad van degenen, die Mr.
Sartono zouden hebben overgehaald wel in den Raad te willen
zitten, gelijk met „fijne werving".
De redactie acht dit niet zoo laag ais „geheime recherche".
Van 23 t/m 28 Sept. '29, nrs. 214 t/m 219.
2 3 Sept.— A. K. acht het noodig, dat de vereeniging B. O.
het volk ook in zich opneemt. Het hoofdbestuur heeft dit
eveneens ingezien en heeft een specialen propagandist in dienst
gesteld. Doch nog veel meer succes verwacht schrijver er van,
indien elk lid ook van bovengenoemd nut doordrongen is en
mede leiding geeft aan het volk door zich van de levensom
standigheden van het volk op de hoogte te houden.
Het royeeren van een lid door het bestuur van de P. N. 1.afdeeling Mataram, omdat bedoeld lid een voor de partij
nadeelige daad heeft begaan, wordt door „Matahari" ten volle
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onderschreven. Hij acht het gewenscht dat aan zoo'n royement
de noodige publiciteit wordt gegeven, desnoods met bekend
making van het portret van den verrader.
24 Sept.— Geplaatst wordt het eerste gedeelte van het
verweer van den heer Stokvis tegen de beschuldigingen
van den heer Roestam Effendi aan zijn adres en aan dat der
S. D. A. P. Hij ontzenuwt de betichtingen met de opmerking,
dat het schrijven van den heer Effendi eerder laster dan critiek
is. Van antipathie van de S.D.A.P. jegens de P.P.P.K.1. is geen
sprake, integendeel, de partij heeft steeds belangstelling voorde
Indonesische beweging getoond. Ook van een voogdij, waarnaar
de S.D.A.P. streeft, kan onmogelijk sprake zijn.
26 Sept.— Volgens Driestar is het met den dag duidelijker
geworden, dat men in den maatschappelijken omgang, in welk
opzicht ook, met klaarheid moet handelen. Hij erkent, dat men
gefaald is in zijn pogen om den godsdienst als bindmiddel
tusschen de hier aanwezige rassen te gebruiken en licht dit
toe. Thans dringt zich het nationalisme van verschillenden aard
op den voorgrond. De oprichting van de Vaderlandsche Club
en de Coen-herdenking getuigen van een streven naar de be
vordering van het Hollandsch nationalisme. Ook het Indonesisch
nationalisme breidt zich uit. Gelijk ook het geval is geweest in
onafhankelijke landen, zal de P.N.I. bijvoorbeeld na het her
krijgen van Indonesië's onafhankelijkheid zich splitsen in belangen-groepen.
Meegedeeld wordt, dat de „Opiumregie Bond Hindia-Belanda
zijn 14de congres den I3en October a.s. te Solo zal houden.
27 Sept.— „Tjah Solo" geeft een beoordeling over de Vad.
Club naar aanleiding van hare overwegingen om zich met de
politiek te bemoeien en Indonesiërs toe te laten. Volgens
schrijver blijft de Club, hoe goed zij ook zal zijn, een tegen
standster van de Indonesiërs. De toelating van Indonesiërs zal
aan de vereeniging een onzuiver karakter geven, zooals thans
het geval is met den P.E.B. En indien er geen Indonesiërs zich
willen aansluiten zal de Club van woede ineenstorten. Verder
wsnscht schrijver liever geen halfslachtige vijanden ; ware tegen
standers brengen den Indonesiërs slechts voordeelen. Hij doet
verder een beroep op hen, die nog aan eigen voordeel denken
om niet tot de Club toe te treden, doch de plicht jegens het land
en volk te aanvaarden.

26
MEDAN DOENIA
(Mal. - 3 X P-w- - liberaal — Semarang)
Van 17 t/m 24 September 1929 Nrs. 106/109.
1 7 Sept.— S.H.D. verklaart, dat de schuld van het verloren
gaan van het vertrouwen der bevolking bij de Bestuurders zelfs
te zoeken is. Als bewijs hiervoor behandelt hij het optreden
tegen de Sarekat Tani in Goenoeng Kidoel (Jogja), waarover
wordt geklaagd.
De redactie noemt de klacht gerechtvaardigd.
Na eene opgave van de steeds stijgende ontvangsten bij den
pandhuisdienst en de S. S. wordt de aandacht van de „kaoem
boeroeh'' bij beide diensttakken hiervoor gevraagd.
1 9 Sept.— In verband met de arrestatie van den pas op
getreden veranlw. redacteur van het blad S. Tjiptohardjo wegens
persdelict (Overz. Nr. 36 blz. 285, art. Socialisme) geeft de
afgetreden redacteur Tjondrokoesoemo aan hoe een gewoon
journalist heeft te schrijven om buiten schot te blijven.
Tevens wijst hij er op dat de Inl. gegradueerden, veel scherper
kunnen schrijven omdat zij door meerdere ontwikkeling in staat
zijn de klippen te omzeilen.
21 Sept.— D e redactie beschouwt het artikel van W . in de
Sin Po over het toekennen van grondrechten aan Indo-Europeanen
enz. gelijk door mr. Schrieke in diens werk: „De Indische Politiek
voorgestaan. Billijkheidshalve zouden dan ook aan hiergeboren
Chineezen, Arabieren enz. dezelfde rechten moeten worden
gegeven en hierdoor zou de „Indonesische" bevolking in het
gedrang komen.
24 S e p t — In scherpe bewoordingen wordt het organiseeren
van feesten op speculatie der te ontvangen bijdragen, in „Jacatra'
sterk in zwang, veroordeeld. Door misrekening en het dan in
handen vallen van geldschieters, gaat menigeen te gronde.
De tegen dit kwaad opgerichte vereenigingen dienen meer
propaganda er tegen te maken.
Da redactie van het blad wordt in verband met de gevangen
zetting van den pas opgetreden redacteur S. Tjiptohardjo, thans
waargenomen door dhr. Soekelan, die in zijn woord ter inleiding
verklaart een neutraal standpunt te zullen innemen.
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SEDIJO TOMO
(Jav. met Mal./Ned. bijlage - dagblad - Jav. nation. — Jogjakarta)
Van 19 t/m 28 Sept. '29 nrs. 212 t/m 220.
1 9 S e p t . — I n e e n e b e s t r i j d i n g v a n d e m e e n i n g i n d e Sum.
Bode over den aanslag op den Assistent Mecke en t.o. van de
beveiliging van de assistenten in het algemeen wordt opgemerkt,
dat het toch wel vreemd zou wezen, indien Mecke aangevallen
werd, terwijl hij lankmoedig en bedaard en kalm was. Waar
deze zaak geen „kleinigheid" wordt geacht, zal een mishande
ling der koelies van zelf ook niet als een kleinigheid mogen
•worden beschouwd.
Het is onbegrijpelijk, dat men het aantal aanslagen hoopt te
verminderen door de assistenten van vuurwapens te voorzien;
denkt men dan, dat de koelies bang zullen worden. De assis
tenten, die werkelijk veiligheid wenschen, moeten niet mokken,
omdat zij niet gemakkelijk aan vuurwapens kunnen komen, doch
hun ontevredenheid richten tegen hun ouders, die kinderen
hebben voortgebracht, welke zoo belust zijn op schelden en
slaan en trappen.
„Pakné Moerid" trekt zich het lot der abituriënten van de
tweede klasse scholen aan, omdat zij na het doorloopen der
school eigenlijk nog niet bepaald geschikt zijn voor de maat
schappij. Waar zij vaak terug moeten gaan naar den landbouwarbeid, pleit schrijver voor de invoering van landbouwkundig
onderwijs op die scholen.
2 0 S e p t — N a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r h e t B a t . N w b l . ge
geven beschouwing over de verwerping van de motie-Dwidjosewojo, wordt in het hoofdartikel op de vrees voor en de onbe
kendheid met 's Volksraads kronkelwegen van het Bat. Nwbl.
gewezen. Er hoeft, ook na de instelling van de In 1. meerderheid,
geen vrees te bestaan, zoolang de heer Meyer Ranneft nog voor
zitter is. De rechtsche partij zal van den voorzitter steun krijgen:
daarvoor dient het stopsysteem. Ook de Chineesche ledengroep,
aan wie het Aziatisme vreemd zal zijn, zal tot sana behooren.
Voor sana bestaat thans nog tijd om haar gelederen te versterken
en meer rechtsche stemmen in de raden te krijgen. De over
winning van de Indonesische fractie zal echter behaald worden
niet door de Indonesische meerderheid, doch door het „Edeleer"
worden (dus heengaan. — Rapp.) „van hem, die niet aan een
stemming wenschte deel te nemen".
24 Sept.— Verslag wordt gegeven van het te Semarang
gehouden congres van de vereeniging „Nahdlatoel 'Oelama",
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waarin o.m. gepleit werd voor meer vrijheid aan de godsdienst
onderwijzers, vooral waar de Regeering de belijding van den
godsdienst niet wenscht te belemmeren. Voorgesteld werd om
aan den gewijzigden Raad Igama den naam te geven van Pengadilan Agama Islam. Voorts werd over de onvoldoende ver
zorging der hadji's in de Hedjaz en over de beteekenis van het
symbool der vereeniging gesproken.
25 en 26 Sept.— R. releveert de twee tegenovergestelde
meeningen der Indonesische bladen omtrent de connectiën tusschen P.P.P.K.I. en P.I., dus indirect de Liga. R. onderschrijft
de meening, dat het contact moet worden gehandhaafd, omdat
afgezien van het feit, dat waar actie is ook reactie komt, interna
tionale relaties door de Indonesische beweging niet kunnen
worden gemist.
Bovendien gelooft schrijver, dat de Regeering tegenover de
P.P.P.K.I., die bij haar streven naar de onafhankelijkheid geen
bloedvergieten voorstaat, niet op dezelfde manier zal optreden
als jegens de P.K.I. en de S.R. Hierbij komt nog, dat de reactie
stimuleerend op de Indonesische beweging werkt.
Verteld wordt van het niet doorgaan van een openbare P.N.I.
vergadering te Cheribon, omdat de bioscoopeigenaar zich niet
aan zijn belofte heeft gehouden. Vermoed wordt dat hij een
zachte wenk heeft gekregen.
Medegedeeld wordt, dat mr. Ali Sastro Amidjojo naar Solo
zal verhuizen, om mr. Singgih in diens zwaren arbeid behulpzaam
te zijn. Zijn vertrek zal voor de Inlandsche beweging te Jogja
een groot verlies beteekenen.
F A D J A R A S I A
(Mal. - dagbl. - Pan-Islam., Pan-Aziat. en Nat.
Indou. — Weltevreden)
Van 25 t/m 30 Sept. 1929, Nrs. 217/221.
2 5 Sept.— Poetera Minang gaat te keer tegen Minangkabauer
over diens artikelen in Tjaja Soematra (Overz. nrs. 37/38 blz.
304 en 375) welke er op gericht zijn de Minangkabauers afkeerig te maken van de volksbeweging.
Hij wordt beschuldigd van P.E.B.- en sanawerktuig te zijn,
het volk in 't algemeen te vernederen en zwart te maken en zich
a.h.w. te keeren tegen het „Indonesia Mardeka"-streven, door
een samengaan met Nederland te preeken.
Voor de beweging wordt dit een gevaar geacht en strijdig
met de pogingen tot eensgezindheid der leiders.
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Een kort verslag wordt gegeven van eene besloten vergade
ring van de P.S1. afd. Babat (Rembang) bezocht door + 2b0
personen. Gesproken werd over het bederf in Islamkringen in
verlerlei opzicht, voor de verbetering waarvan dan ook de
Madjelis Oelama was opgericht.
Eveneens werd over coöperatie voor verhandeling van land
bouwproducten gesproken en werd een nieuw bestuur gekozen,
daar het oude na het 3-jarig tijdvak moest aftreden.
26 Sept
Sarpoedin, afkomstig uit de Lampongs, doch verblijfhoudende te Weltevreden, brengt de gemeene en oneerlijke
manier waarop de erfpachtsrechten op het perceel Kota Boemi
werden verkregen, in herinnering. Hij kwalificeert het als een zich
meester maken van de rechten der bevolking, die zij honderden
jaren bezaten.
Het regeeringsantwoord, als in het blad gemeld, op het rekest
hierover door het hoofdbestuur van de P. S. I. ingediend, wordt
onjuist en een leugen genoemd; het toenm. districtshoofd, Radja
Hoekoem, in deze zaak betrokken, wordt van velerlei oneerlijke
handelingen beticht.
27 Sept.— Sangadji breekt zich het hoofd over de eventueele
verdere leiding van de P.S.I.I., nu Tjokroaminoto, wegens zijn
ziekelijken toestand, zal moeten aftreden.
Deze leiding wordt van belang genoemd in verband met
het feit, dat men geen goed Islamiet kan zijn, indien men niet
tot een vrij volk behoort. Hij wil, daar er geen geschikte opvolger
is aan te wijzen, naast het executief comité (Loedjnah Tafidyah)
een toeziende raad ingesteld zien, om op de richting ter berei
king der hoogere verlangens van de P. S. I. I., toe te zien.
In dezen raad wil hij dan Tjokroaminoto, Salim, Soerjopranoto
en eenige anderen uit de M.O. opgenomen zien.
3 0 S e p t . In een tweetal artikelen van denzelfden schrijver
wordt het gebeuren in Palestina uiteengezet, waarbij de Islam
wordt verheerlijkt en de Joden als schuldig worden voorgesteld.
Deze verwikkelingen zijn niet slechts uit een godsdienstig
oogpunt voor de Islamieten van belang, doch ook voor de politieke
gevolgen in verband met de democratische instellingen.
Het oordeel is, dat Palestina ten spoedigste aan de Arabieren
moet worden teruggegeven.
P.S.I.-vergaderingen werden gehouden op de ondervolgende
plaatsen :
Te P e k a l o n g a n op 22 Sept. als protestvergadering tegen het
onrechtvaardig optreden der Engelschen in Palestina tegenover
de Arabieren.
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Een motie werd aangenomen ter aanbieding aan de Engelsche
regeering en den Volkenbond.
Te B a n d j a r n e g a r a (Banjoemas) op 13 Sept. als vervolg op eene
op 30 Aug. stopgezette vergadering.
Te B a b a t (Rembang) op 16 Sept, alwaar o.m. gesproken werd
over de onderdrukking door Modjopait en de uitkomst door
den Islam gebracht. De door Tjokroaminoto gegeven uitleg over
kapitalisme en imperialisme aan de hand van den Koran werd
eveneens besproken.
Te B a n d j a r s a r i (Madioen) met extra politiebewaking, alwaar
de instelling der verschillende raden werd afgekeurd, omdat ze
er alleen zijn ter wille van sana.

CHINEESCH-MALEISCHE BLADEN.
B I N T A N G M A T A R A M
(Mal.-3 X P*

w

- — Jogjakarta)

14 Sept.—Medegedeeld wordt, dat de heer H. Sostroamidjojo, op last van het hoofdbestuur der P.B.S.T. te Bandoeng, den
lOen September een propagandavergadering heeft gehouden te
Kroja. Op deze vergadering, welke door + 20 personen werd
bijgewoond, werden besprekingen gehouden over de wijze van
oprichten eener vakvereeniging, over de houding van de P.B.S.T.
ten aanzien van het geschil tusschen Dienstleiding en Spoor
bond en van de arrestatie der S.fC.B.1.-leiders. Ten slotte werd
besloten te Kroja een afdeeling op te richten van de P.B.S.T.,
met Djalil als voorz. en Soebito als secr.

D J A W A T E N G A H
(Mal. - dagblad — Semarang)
11 Sept. —In verband met het „ Aneta"-telegran uit den Haag,
meldende het verbod tegen den invoer hier te lande van Barbusse's
„Hel", merkt een sehrijver op, dat het boek hier reeds lang geleden
in den handel is gebracht. Het verbod zal nu wel uitgevaardigd
zijn, omdat Barbusse thans aan de Liga verbonden is. Schrijver
wenscht nu gaarne te wijzen op de boeken van Paul Mantegazza, welker inhoud beleedigend is voor de Inlandsche vrou
wen. Wil de Regeering in dit geval soms riet opkomen voor
de landskinderen van hare kolonie?
I

2 6 S e p t . — N a a r a a n l e i d i n g v a n de uitlatingen der Inlandsche
pers ten koste der Chineesche Volksraadsleden over het aan-
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nemen in dat college van het voorstel tot terugbetaling van de
5 millioen vennootschapsbelasting zegt T., dat hij zich in den
beginne met die uitlatingen eenigszins vereenigen kon. Maar
toen hij tot de ontdekking kwam, hoe de zaak in elkaar zat,
kreeg hij den indruk dat men de zaak in het slijk der politiek
wil sleuren. Immers, ook de linksche partij in den Volksraad
zou, als zij in eenzelfde geval verkeerde, dezelfde houding aan
nemen als de kapitalisten. Het gaat niet om de politiek, maar
om het geld.
H A N P O
(Mal.-dagblad — Palembang)
16 Sept. — Wijzende op het kwaad der dobbelpartijen on
der de landskinderen, spreekt Tj. de hoop uit, dat dit kwaad
door de P.N.I. zooveel mogelijk zal worden bestreden, aangezien
het niet alleen individueel slechte gevolgen kan hebben, doch
ook maatschappelijk.
21 Sept.— In een artikel deelt Moesina mede, dat dr. Schmutzer, die in den Volksraad verklaarde, dat de vele moordaan
slagen op de ondernemingen, volgens betrouwbare personen,
niet aan het communisme is toe te schrijven, maar aan het slechte
systeem dat daar wordt toegepast, later, toen de H.V.A. er
tegen opkwam, ten antwoord gaf, dat die betrouwbare perso
nen het slachtoffer geweest zijn van onvolledige en leugenach
tige berichten. Schrijver merkt op, dat van bovenbedoeld systeem
toch ook dikwijls wordt gesproken door Europeanen die in de
ondernemingen werkzaam zijn geweest. Dat men hiertegen telkens opkomt, is wel te begrijpen. Maar bij de Indonesiërs is het
systeem wel bekend, hetgeen blijkt uit de vele protesten, die
zoo vaak op volksvergaderingen worden geuit.
P E W A R T A SOERABAJA
(Mal.-dagblad — Soerabaja)
13 Sept.— Een-15 jaar geleden — aldus K. — sprak een Chineesche Volksleider van een groote vereeniging, die hij wilde
oprichten, met het doel niet alleen het algemeen belang te dienen,
doch ook het belang van elke familiegroep, ja zelfs van het
individu. Een en ander zou men trachten te bereiken door sa
menwerking met andere Chineesche vereenigingen, door het
stichten van een bank, een scheepvaartbedrijf en een schietver
eniging. Maar de Indonesiërs, die in dien tijd nog „bingoeng"
waren, blijken thans den Chineezen voor te zijn gekomen. Schrijver
verwijst dan naar de oprichting van de Nationale Bank, de
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P.P.P.K.I., de Handelsvereeniging Indonesia en naar de actie
van het B.O.-hoofdbestuur voor de Inlandsche militie, om dan
de vraag te stellen: op welk gebied de Chineezen hier in Indo
nesië thans niet ten achter zijn.
29 Sept. — In een entrefilet zegt een schrijver, dat het voor
nemen van de Studieclub te Soerabaja tot het stichten van een
eigen Volkslectuur, waaraan zooveel kosten verbonden zullen
zijn, in duigen zal vallen, indien het niet door het volk wordt
gasteund. Daarom behoort elke vereeniging financieel bij te dragen.
Da eerste boeken, die deze instelling zal uitgeven, zijn hand
leidingen voor het vlug leeren lezen. Het is een actie ter bestrij
ding van het analphabetisme.
SWARA PUBLIEK
(Mal. — dagblad — Soerabaia)
6 S e p t — M. deelt mede, dat de vertraging in de uitgifte
van het blad „Sorot" gevolg is van het feit dat de uitgever
daarvoor een eigen drukkerij wil koopen, en het blad niet een
maal, doch tweemaal per week denkt uit te geven. Een andere
reden is dat de directie, behalve met de leiding van dat blad,
zich ook bezig moet houden met het repareeren van motorfietsen.
Het blad wijdt een lang entrefilet aan de vergissing van Volks
lectuur met de plaatsing van een verkeerde foto in de Volks
almanak 1930 en vraagt of Volkslectuur — welk puliciteitskantoor toch volstrekt neutraal moet staan — soms 't land heeft aan
Dr. Soetomo (van wien de verkeerde foto werd geplaatst). Naar
het blad uit goede bron weet, heeft Dr. Soetomo nooit een
hoofddoek gedragen. Gehoopt wordt, dat de Volksalmanak van
1931 niet bij ongeluk een foto van den heer Soeroso zal bevat
ten, met daaronder den naam. .. . Fruin!
Medegedeeld wordt, dat de Soerabajasche Gemeente geen
genoegen genomen heeft met de beslissing van den Regentschapsraad Soerabaja over het verleenen van vergunning aan de sui
kerfabriek Waroe tot het aanleggen van een railbaan voor lorries
achter kampoeng Roengkoeh in Wonokromo. En wel, omdat
het gevaar kan opleveren voor voetgangers op den zoo smallen
weg achter die kampong en er bovendien sawahs aan de fa
briek voor zullen moeten worden verkocht. Schrijver hoopt.dat
de Regentschapsraad over dergelijke gevallen in den vervolge
met de betrokken kampongbewoners eerst in overleg zal treden,
opdat zoowel het volk als de Regentschapsraad er later geen spijt
over zullen hebben.
Weltevreden, 5 October 1929.

