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INHOUD: 
1. Een en ander omtrent de komende regentsehaps-

raden in Midden -Java. 
2. Het Inlandseh BeslUurseorps. 
3. De jeugd. 
4. Van het bestuur. 
5. Regentsehapskiesordonnantie. 
6. Paleiseonferentie. 

EEN EN ANDER OMTRENT DE KO MENDE 

REGENTSCHAPSR ADEN IN MIDDEN -jAVA. 

Niet overal en niet door iedereen is de instelling 
der Regentseh apsraden met onverdeelde instemming 
begroet. Het heet, dat het Radenstel sel is een zuiver 
Westerseh Illstituut ontijdig en onbegrepen op vreem
den Oosterseh en bode m overgepl ant. 

Wij InIandsehe bestuursa m btenaren hebben de 
ni euwe bestuurs inriehting met de vorming van aulO
nome regentsehappen-zoo straks ook voor Midden 
java-te aam'aarden al s een bewijs van het groote 
ve rtrouwen der Regee ring in Haar Inl andsehe be
stuursam btenaren in he t algemeen en der Regenten 
in het bij zo nd er. 

Laa t ons ~ootmoedig dit kostbaar gesehenk waa rd ig 
zijn ! 

De regentschappen 
geen oorspronkelijke 
In heemsche rech tsge= 
meenschEppen. 

Ais men op java naar 
oorspronkelij k Inhee m
se he reeh tsgemeensehap
pen zoekt, dan vinden wij 
als zooda nig sleehts de 

dessa , onze dorp ' ge meente. Van 'hoogere of lagere 
reehtsgemeen sehappen - of watersehappen - de zelf
besturende rijken daargelaten-treft men geen spoor. 
Evenmin is een federatie van dorpen bekend. Ook 
het Regentsehap is nimmer reehtsgemeell sehap ge
weest. Het regentschap is slechts een administrs tief 
afge bakend ambtsgebied. 

Voor den oorsprong van deze ambtsgebieden gaa n 
wij voor een wijle in gedaehten terug naa r het oude 
machri ge Mataram van na de invoering va n den Islam, 
onde r welk gebied Midden-Java ressortee rde. 

Wij hadden de "provincies" der pasisiran (0. a. 
Pemalang, Pati, Demak), di e der montjonagoro (0. a. 
Banjoemas) bestuurd door de boepati 's uit hunne 
residenties en de "provineies" der nagoro - agoeng 
(0. a. Bagelen, Kedoe) bestuurd door d e Boe pati's 
van uit de Hofstad. Deze boepati 's waren Vorsten
dien aren met een aantal ambtenaren onder zieh, de 
nga behi's. 

D e C ompagnie betitelde deze Inh eemse he hoofden 
met " Regenten." Uit de door de Co mpag nie ge howd en 
eo rrespond en tie, uit de re is brieven en rapporten van 
C om pagn ie's di enaren blij k t, da t met "Regenten" niet 
s teeds werd en bedoeld de boepati's of N ga behi 's. 
O ok mindere hoofde n gewerd deze ti te!. 

Dr. F. de Haan schreef in een hoofdslUk over de 
positi e der regenten in zij n o nvolpreze n "Prijangan": 
"De naam "Regent" uit Nederlandsehe verhoudin
gen naar Iodie overgebracht duidt in de offieieele 
taa l der Com pagn ie, niet zooals in de tegenwoord ige 
een In landsch ambtenaar van bepaalde positie aan 
me t nauwkeurig omschreven bevoegdheden en ver
plichtingen, maar is vooral in de oudere tijden, d e 
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'" uirersr onbesremde rirel van een Inlandsch hoofd, 
dar binnen zeker terriroriale grenzen het besruur 
uiroefent, ondergeschikr aan een hooger gezag. Deze 
grenzen kunnen zoo eng, het bestuur zoo weinig 
zelfsrandig wezen, dat de "regent" niets is dan aan 
een ander "regent" onderhoorig districrs, of zelfs 
dorpshoofd. " 

Toen in i743 de Noordstrook van de pasisiran o. a. 
Noord Semarang, Noord-Pekalongan, J apara en 
Tegal-werc! afgescheurd van Mataram en in handen 
van de Compagnre-kwam, werden bedoelde boepati's 
en Ngabehi's met hunne ondergeschikten Compag
nie's dienaren. 

De Compagnie - met haar poliriek van afzijdig
heid in binnenlandsche besruursaangelegenheden be
schouwde de Boepati's en larer ook de ngabehi's als 
souvereine vorsren. Een regeeringsverklaring van 8 
April 1712 zegr, dar de Compagnie de "Regenren" 
nier wilde "verkorren in her effecrieve besrier en 
rechrspleeging over hare landen en ' onderdanen". 
Zooals voren opgemerkt, was dir een zuiver urili
teirsmaarregel. Van souvereiniteit der "Regenten" 
was geen sprake. 

I · 

LEDEN DER V. A. I. B.! 

Bezoekt onze ALGEMEENE LEDEN= 

VERGADERING op 10 Februari a. s. 

Onderwerpen als : 

a . . de verminderde ammo voor den Inlandschen 

Bestuursdienst, 

b. een en ander ovez' autonomie, 

z yn voor den Inlandschen Bestuursdiensl 

van g root g ewicht. 

Immers if! de acrie van aanstelling werd her re
gentschap aangeduid als "een landschap roebehoo
rende de Generale Ned. Oost. Ind. Comp." en het 
besruur van den "Regent" te geschieden "vanwegen 
de G. G. en Raden van Indie na hare odres en de 
J avaansche wijze". 

Desalniettemin had de "Regenr" evenals in den 
rijd van Mararam zoo goed als absolure macht in 
zijn ambrsgebied. Zij bestuurden hun gebied zunder 
conrrole, zij vorderden diensten, hieven belasting en 
zorgden voor de rechtspraak. Ook in zake godsdienst
zaken had den zij overwegenden invloed. Aileen als 
het in haar kraam te pas kwam, bemoeide de Com
pagnie zich mer de Regenren. Ook na J en ondergang 
van de Compagnie kwam weinig verandering in 
den roesrand. In 1812 kwam Kedoe en in 1831 de 
overige pasisiran onder reehtstreekseh Neder\andSch 
gezag. 

.Het landelijk stelsel, een overblijfsel van de ver
pltchte leverantien der Compagnie, het eultuurstelsel, 
d~ latere heerendiensten braehren er niet weinig toe 
bl] om de " d pos1l1e er regenten te versterken. 

De regent~chappen waren d us hoewel historisch 
opg~groeid met hier en daar kleine grenswi]'zioingen 
nool! so . '" . . uverelne staten geweest, doch een zuiver 
admll1lsrratieve inde I' e Ing Zonder corporatieve rechten 
en zonder eenig Spoor van eigen leven. 

MEDEZEGGING= De . ]'aren 
SCHAP lJER BEVOL= tot negentlger 
KING INZAKE BE= ~~volgde staatkunde dU~~; 
S1UURSAANGELE= geen inmenging 
GENHEDEN. bevolking op bestu urs-

gebied. 
VOortgesproten uit de . _ 

inzettin en _ h oer-Inhe.::msehe Vorsten 
aangele ggde We oewl.el gedragen door demoerat.isch 

srer Inaen h d ch 
bestuur autoeratiseh. De - was et binnenlan 5 
dan ook d C Cenrrale Regeering - maar 
. e entrale Rege . I' 

sen Over het wei eflng alleen-had te bes 15-
en wee der . d sa-lieden hadcten h Ingezetenen. De es 

petitie sedert _ ~:b;an oudsher reeht van massale 

koempoelan . grepen - verloren. Oe des sa-
ambt - nlet re verwarren met de door de 

enaren "geleide" d h t 
eenig leve d . . essaremboegan - die e 

n e InStttuUt k all 
rechtsvorming k zou unnen vormen v 

reeg geen aa . 
Het lnlandsch Be t nmOedlging. 

. . . . . . s Uur werd een bevelen uitdeelell. 
..•... de des b t1 

vernement in de sa evolking kent het Go -
n persoon v d 

Politi eke strooming an en Kebajan. 
maatschappij o.a. heb~~;l ~e opleving, der lnlandsch: 
beginselen in het I n den loop der jaren ander 
d even gero dt, 

at geregeerd moet epen. Begrepen weI' d 
WOrden n hei 

en Zedelijkheid". aar "Recht, Rede\ijk 



De Dece ntralisatie-wet van 1903 open de de deur 
om aan de ingezetenen - hoewel in beperktc mate 
- deel te nemen aan de bespreki~gen voor en mede 
te werken aan de open bare zaak. Gewestelijke Raden 
en Gemeenteraden werden in het leven geroepen: 
doch zij hadden de belangstelling niet van de dessa_ 
bevolking, ook nier van de f,tads·dessa's. 

Toen kwam de Volksraad en de ontvoogding in 1918. 
De ontvoogding van het Inlandsch Bestuur! Het 

begin der Ambtelijke decentralisatie ......... . 
De mogelijkheid werd geopend om vooreerst op 

eenvoud ige wijze in de door den Gouverneur-Ge
neraal aan te wijzen afdeelingen of regentschappen 
verschillende bevoegdheden en bemoeiingen, thans 
uitgeoefend door Europeesche of hoogere Inland
sche Bestuursambtenaren over te dragen op den re
gent of op lagere Inlandsche Bestuursambrenaren .... 

Daarop de Bestuurshervorming met de schepping 
der regentschapsraden in West-Java in 1926. Het is 
de prijzenswaardige overwinning om het oude fossiele 
Inland sch Bestuur te moderniseeren. Veel hooren 
wij dit zegge n: "Invoering van een nieuw bestuur
stelsel is onnoodig, wijl het tegenwoordig ste lsel niet 
slecht heeft gewerkt" . 

M. i. echter getuigr de invoering van de nieuwe 
bestuursinrichting van wijs beleid en inzicht der 
Regeering om tijdig de bakens re verzetten. 

Elke ni euwe schepping wordt immers met de noo
dige rese rve verwelkomd! 

Is het dan wonder, dat de Wetgever dit inziende 
behoefte gevoelde hier vooral zorgvuldig en nauw
keurig de grondtrekken te moeten te ekenen van het 
beeld, dat de regentschappen als ze lfstundige deelen 
van den Indischen Staat in den zin van artikel 121 
van de Wet op de Indische Staatsinrichting zouden 
moeten openbaren? 

Wat is toch het beeld, ciat de Wetgever wilde 
verwezenlijken? 

Dit beeld te behandelen zal hel doel zijn van ons 
volgend opstel.-

Abdi. 

HEr INLANDSCH BESTUURSCORPS. 

Alhoewel in versch~llende dagblacien en tijdschrift
en over dit zoo bij uitstek belangrijk onderwerp 
reeds verscheidene meer bevoegcie personen dan 
schrijver dezes hun gedachten hebben laten gaan, 
toch zou he t niet van belang ontbloot zijn, om deze 
brandende en actueele questie nogmaals in " Onze 
Bode" aan een belichting te onderwerpen, dcels om 
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aan de reeds naar voren gebrachte bezwaren en 
oorzaken krachl bij te zetten, decl s om wellicht 
nieuwe perspectieven re openen voor degenen, aan 
wie is opgedragen dit moeilijk probleem tol een 
bevredigende oplossing Ie brengen. De Inl andsche 
Bestuursdienst, uitmakende een der voornaamste 
staarsorganen, is zoo omvangrijk en van groor gewicht, 
dar het weI de moeite loont, wanneer wij als belang
hebbenden ons duidelijk voor oogen stellen, hoe de 
toestanden en verhoudingen zijn, mede in verband 
met de plaats gehad hebbende bestuurshervorming. 

Wie de ontwikkeling der Inlandsch e maa tschappij 
nauwkeurig gadeslast, zal tot de ontdekking moeten 
komen, dat er inderdaad veel is veranderd. De 
invoering der Decentralisatie, gevolgd door de krachtig 
ingezette vOlksbeweging, heeft noodwendig geleid tot 
het wijzigen van den koers. 

Waar in vroegeren tijd aileen het bestuur bij uir
sluiting her recht had uitvoering te geven aan de 
bevelen van het Centrale Gezag, is langzamerhand 
hierin verandering gekomen, doordat verschillende 
bevoegdheden aan lagere rechtsgemeenschappen en 
andere rakken van dienst zijn ged ': legeerd . Deze 
verdeeling van arbeid heefr van zelf sprekend tot 
gevolg, dat de bevolking minder in contact komr 
met de bestuursam btenaren dan voorheen. Ook de 
volksbeweging heeft haar invloed doen gelden, en 
aan verschillende sociale aangelegenheden heeft zij 
haar aandacht geschonken 

Was vroeger de Inlandsche bestuursamblenaar ir( 
zijn resson meestal de eenge imellectueele persooo! 
de vraagbaak van een ieder, de man, tegen wi en de 
dessaman opzag, thans treft men overal personen van 
ontwikkeling aan, die soms in opleiding niet onder 
behoeven te doen voor bestuursambtenaren De invloed 
op de bevolking van 'andere lichamen en personen 
buiten het bestuu r neemt met den dag toe, en zal 
nog steeds glooter worden met de invoering der 
bestuurshervorming. 

B estuurshervorming. 

Hoe moet onze houding zijn ten aanzien van de 
bestuurshervorming mer haar raden- s telsel ? Of schoon 
ik wei moet toegeven, dat de verschillende raden 
een groote macht bezitten en invloed kunnen uitoe
fenen op het landsbestuur, dat particuliere pesonen 
ook hun stem kunnen laten hooren, toch mo eten wij 
Inlandsche ambtenaren ni et ontmoedi gd zijn. Integen
dee l, wij moeten als rechtgeaarde bes tuu rsam btenaren, 
werkende in het alge meen be lang, juis t dank baar zijn 
dat nu ook andere personen de gelegen h e id he bben 
mede te arb eiden in h et be lang van Lan d en Vo lk. 
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In de Provinciale en Regentschapsraden k unn en 
zilti ng he bben personen van diverse pluimage . va n 
den universitair opgeleide tOt den eenvoudigen 
landm an tOe. De besprek ing van verschillende sociale 
aangel ege nhede ll geschiedt thans niet meer tusschen 
de muren in het kantoor va n den Assistent -Resident 
of Regen t, do ch in meergenoemde raden, en we i in 
h et openbaar, zoodat een ieder dus uit de ve rslage n 
de co nclusie kan trekken, wie het werkelijk goed 
meent met de bevolking. In zoo'n Provinciale of 
Regentschapsraad is het moe ilijk, oo k voor den 
hoogst gep laatsten am btenaar om me t een paa r woo r
den zijn zin door te d rijve n, ,want press ie behoort
uitzo nd eringen niet te na gesproken- tOt een onm o
gelijkheid. En tro uwe ns het gaar daa r ni et om pressi e 
o p andere leden uir re oefenen, doch wei o m een 
zake lijke besprek ing der gemeenschaps belange n. 
Kenn is van all erlei za ken , gepaa rd aan acti viteit e n 
goede redenaarstalenten , legt hier vee I gewicht in 
de sc haal. Ten ei nd e deel re kunnen nemen aan de 
gemeenschap pe lij ke besprekingen is o. a. noodi g 
ontwikkeling. 

On twikkeling. 

Nu de instell ing d ier r aden als een paal boven 
water sraat, moeten wij l nlandsche ambtenaren trach
ten ook onzen invlo ed te doen gelden. Zoo mogelijk 
moeren wij onze pos ir ie be houde n, en als her een igs 
zi ns kan, een leiden de rol s pelen. Dan aIl een za l 
het vol k ons erkennen al s zij n war e lei ders, indien 
wij de belangen van den kl ei nen man durven en 
k unnen verdedigen. H iervoor is he t n oodzake lijk, 
rlat in d ie vertegenwoord igemle Iicha men ail een d ie 
nmbtenaren worden verkoze n of benoemd, die in
derdaad de daartOe nood ige ca paciteiten bezille n, 
d us perso ne n, die in ontwikkeli ng en opleid ing niet 
onder behoeven te doe-n voor andere niet B. B. 
leden. 

Men k ieze en benoemt; dus n ie t personen, die 
ten allen tij de ja en amen zeggen, doch we rke lij k 
act ieve intell ectuee len, die door hun zakelij ke rede
neeri ng en veelzijdige kenn is waard zijn het algemeen 
belang te dienen. Hoe goed de am btenaren van de 
oude garde ook moge zijn als u itvoerders der beve len 
en opdrach ten der C entra le Regeer ing, als vert egen
woordigers in open bare lichamen bezi lien ze nier de 
voll e geschiktheid, indien ze naast hun jaren lange 
p ractij k de daa rtoe noodige kenn is en ontwikkeli ng 
missen. Wi! men het B.B. inderdaad een overwe
genden inv loed toekennen. dan kan men niet aIl een 
volstaan met het groote aantal zete ls te doen bezetten 
door B.B. amJtenaren, doch men moe t ook Speciaa l 

lell en op hun capaclte lt en daadkracht, dus niet aI
leen kwantitarief, doch ook kwalirati e f. Is men in
derd a.ad van zins het B. B. zijn pres ti ge te Iate n be
houd en, dan mo et nier de kwantit e it de n doors lag 
geven, doch er moet ook :.l andacht w ord en gescho n-
ken aa n de kwa litcit. 

W anneer in een Provinci ale of Rege ntsch apsraad 
B.B. ambtenaren worde n aa ngetroffe n, di e door hun 
gerin ge ontwikke ling en weini ge activite it ze lf voe
len, dar ze daar ni et thuis hoo ren, zo uae n we hun 
dit will en toe roepe n: " In het be lang va n Uw corpS 
en va n her volk , heb t de n mo ed om af te treden 
Sraa t uw ze rels af aa n U w coll ega's, di e daartOe 
meer geschikr zijn, en offe rr U\V persoo nlijk bel ang 
op aa n het alge meen bela ng." 

Uit het bove nstaa nde kan de conclus ie worden 
getrokken, dat het no od ig is, dat e r mee r intell ec
tueelen met middel ba re ople iding in den bestuurs 
dienst komen, opdat ze in ontwikke lin u en k e nnis 
kunn en wedij veren me t de andere l ed~n. Hebben 
wij hoop, meer intellecrueelen te verw uchten in 
den B. B. di enst? In he t ondervol ge nde zullen we 
dit bespreken. 

I ntellectueelen. 

Het Bestuur wo rdt ho e langer hoe mo eilijke r, en 
vergr veel va n, de k rachren de r ambtena ren. De 
kl e in e man is ni et meer zoo ue dwee als voorh een, 
e d '" n wor r met den dag bewus ter van zijn rechten. 
Ee n bestu~rsambtenaa r moet op de h oogte zijn van 
d~, v~rschlll end e be palinge n en regleme nte n, opdat 
~IJ dIe goed kan uitvoe ren . Is he t dus wonder, dat 
Intell e c~u eele ontwikkeling VOor h e m zee r va n 
noode IS? Oat dit d d ' 
k Oor e Regeer in g is in ge:Ven, 

an worden afge leid ' d 0 S Ult e reorga ni sat ie va n d e . 
, . v, I. A. D e bestuursople iding is va n v ijf o p zes 
Jaar gebracht Goede ch I he 
B B b ' s 0 0 o pl e iding Vo or Inlandsc 

. . am tenaren wordt d g 
geschat, het een' oor de Regeerin g hO? 
doch h ' g l1le t anders dan to e te juichen IS, 

oe staa t de P " k _ 
rin g? V I rac tlJ tegenover d eze waa rd ee 
wan; ie::re te zegge n hi erover Iijkt mij overbodig, 
ma ar al I bestuursambtenaar is me t de toes tandell 

e goed beke d Ik 1-
staa n k an mel k n , geloof, da t ik hie r vOde 

' Ort en b d' pOsiti e van de O ud ,on Ig te zegge n, dat .. _ 
gestelden, nog VOor - ~esr~a n e~ en de daa r m ee ~eh~~1l 
Wij in aanm erkin g etenng vatbaa r " is, Ind l Il 

het mili eu waarin ne~en , hun schoolople id ing e Il 
verkeerd. ' ze In hun jonge , jaren heb be 

Het B. B. is weI vee l 
houdingen en hor Vera nderd, doch d e 

mat-gebr 'k 
Yen nog gehandhaafd Ii UI, en va n voo r..heen 

. et IS niet zoo z eer J e 

ve(
blij

s;l ltv 



;rieering als wei de minder o-oede behandelin o- d ie de b ~, 

jongere genera tie weerhoudt dienst te n em en by het 
B. B. Ee n pe rsoon me t mi ddelbare opl eiding ont
moet bij zijn inrre de in de B. B. - we reld o ntgooch e
lin g op o ntgooch elin g. Hoe kan het ook anders, 
wa nneer hij me t gekrui s te been e n o p de n grond 
moet zitten<'), terwijl zijn o ud- schoo! genoote n, ni et 
bij he t B . B. wer kzaam, zic h v rii kunn en bewege n in 
·de maatschappij? D eze minder goede be hand eling 
d uun voon, totd at zoo' n A. I. B. tot wedono wordt 
benoemd . Naar he t sc hijnt laa t men zich all es wel ge
va li en, doc h in zijn binne ns te bra ndt ee n s terk ve r
lan ge n, een hartewensch om zijn nakom elinge n no oit 
e n te nimm e r in den bes tuursd ienst te late n we rk en. 
Ve le superieure n ve rlieze n maa r al te vaa k uit het 
oog, dat de J avaa n in de all e ree rs te pl aa ts een ge
v oelsmensch iSj hij z~gt weinig, doch gevoelt vee !. 

W aa r de to es tanden in de Vo rste nla nd e n naa r wij 
h ebbe n vernomen reeds vee l ver be terd zijn, e n in 
sommige opzichte n ze lfs be ter dan in de G ouve rn e
me ntslanden , rij s t bij on s de vraag, waarom on ze 
s upe ri e uren hi eraa n gee n voorbeeld will e n ne men. 
iEen bezoek aan de and e re geweste n ter verruiming 
ih unn er ke nni s kan ze ker nutti g zijn. 

B enoemingen. 

Ook de be no e min gen en bevorde rin gen van Inl and
s che bestuursa m bte nare n late n hi e r e n daa r vee l te 
we nsch en over j bij de gediplom ee rden zoowel als 
b ij de o ngedi plo mee rde n ' verl angt men nog naa r 
ve rbeteri ng. H et is meer da n eens ge be urd, dat een 
Ma ntri Po liti e der 2e klasse of een pas tot M antr i 
Po lili e der I e k lasse be noern de, bevord erd wordt 
.fO t A~s i s te nt -W edono, natuu rlij k me t p asseering va n 
v ele and ere n, di e reeds lang Ie k l a ~se zijn e n reeds 

ogen moge n o p ee n goede co nd u ite . Dat zoo'n 
p romo li e de ge moedere n va n ve l en, ook van gedi 
p lome erde n, in bewe ging brengt, laa t zich begrijpe n, 
doch het blijft ail een bij mo ppere n ond er elkaa rj tOt 
een ope n bare acti e, waa rd oo r de hooge autoriteiten 
van deze- feiten o p de hoogte ges teld kun nen worden, 
is het ni e t geko men. 

Voor de ged ip lo mee rde n bestaa t eyenee ns geen 
v aste gedrags lij n, het is m in o f meer afhanke lij k 
van de inzichte n de r s upe ri eure n. Zoo is he t 
in verschill e nde res ident ies """) geen ze ld zaa mhe id, 
\Van neer een A. I. B. na 3 of 4 jaren d ienst 
benoemd wordt to t Adjuncr-Djaksa b. v., te rwijl d it 
e lders noo it is voorge komen. Me n moet minste;:ns 6 

~) Dit is toch ni et overal h et geval ? 
... *) In Oost-J a va? Red. 
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voll e dienstj aren achter den r ug hebben, om als 
onderdis trictsho ofd te kunnen optreden, wa t o. i. veel 
re lang is. 

Beoordeelingen. 

Er is geen om vangrijker e n veelzij diger taak dan 
die va n het Inl andsch beslUur. Het heeft t~ zorgen 
vo or bel astin ge n, pol iti e, irri gati e etc. e tc. 

Aa n de n eene n ka nt versche rpt deze veelzijd ige 
taak het verstand , doch aa n den anderen kant moe
te n wij toch weI toegever., dar e r op die wijze een 
te groo te verantwoordin g wordr geve rgd van de 
In landsche bestuu rsa mbte naren. Om d it alles naar 
behoore n e n in de puntjes te k Unn en ui tvo ere n, is 
haas t ee n onmoge lijkhe id. D ie nte ngevo lge is he t niet 
mo eilijk vo or een meerde re om zijn mi ndere onge
schikt te verk lare n. 

C ontact met de bevolking. 

Meni geen beweert, dat het co ntact van het 
Inl andsch bestuur met de bevolking ver broke n is. 
D e al of ni et gegro ndhei d va n de l e bewer in g zullen 
wij in het mid de n la te n. Wat wij onder de aandacht 
de r gedi plom eerden willen aan bevelen is d ir n. 1. als 
zou he t verrnind erd e co ntac t te wijren zijn aan het 
mi nder goede op treden der jongeren . Dirmaal zullen 
wij .gee n poging wagen om aan te toon e n, dat d it 
gee n zuive re weergave is van den werkelijke n roe 
stand, e n wij meene n te kunnen vo ls taan me t het 
ondervo lge nde " Ingeval men we rkelijk d ie meening 
is toegedaa n. geef dan de jongere bes tuu rs am bte naren 
de ge legen hei d hunne k rachten re ontp looien. Reser 
veer een· re regen tschap me t als hoofd een jonge 
regen t, zoo het eenigszins kan een abituriiint van 
de Bes luurssc hool, di e werke li jk j .; ng is van h.arl 
e n modern e ideeen heefr. Zijn ondergeschikren van 
af Ma ntri Po lit ie tot Patih tOe moeten allemaal 
gediplomeerd e n zijn. dus person e n, die nog niet 
mer de o ude B. B. s le ur gaa n." Z oo he b ik eens 
van een Oud- Osviaan meen en te hoo re n. En als ik 
het we i heb is me n in het Solosche rijk, ik mee n 
in he t Ma ngkoe nega ransch e, bezig o m d it ex perimenl 
te nem e n. 

Naas t zoo' n regentschap mo et me n nog een ande r 
he bben, dat bestuurd wo rd t door onged ip lome;:erde 
am bte nare n, dus pe rson en, d ie gerecruteerd zijn u it 
de oud e garde . 

De re;:s u ltaten dezer proeven zu ll en dan als bas is 
dienen o m een bepaald oordee l te ve ll en. Zoo'n 
oo rdeel lijkt ons dan zuiverder toe . 
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Oorzaak. 

Geen gevolg zonder oorzaak" zoo luidt een 
in "de physica. Ook meergenoemde B. B. toestanden 
hebben hunne oorzaken. _ 

Allereerst hebben de lnlandsche bestuursambLena-
bond di e voor hun belangen durft op te 

ren geen d t 'hun positie van zelf sprekend zwa k komen, zoo a . 0 

. ·v der is het ontbreken van een orgaan, waarm 
IS. er b ken een 
ze verschillende toestnnden kunnen espre. ' 

roote rem voor de ontwikkeling. ZOO IS het te 
~erklaren, dat miswestanden soms jaren kunnen 
bestaan voor een outsider een groot wonder, doch 
voor e~n insider een gewoon verschijnsel, een dood: 

eenvoudige zaak. 

Middelen ter verbetering. 

Hebben wij in het bovenstaande de B.B. toe~.tanden 
onder belicht ing geno men, thans zullen WI) o.~ze 
aandacht wijden aan d e niet minder belangn)ke 
vraag: "Welke maatregelen zullen wij nemen om 
hierin verbetering te brengen?" 

A. Opvoering van het ontwikkelingspeil der . B. dB. 
ambtenaren vooral van hen, die een lelden e 
rol vervullen. Hoe goe d de oude B . B. 
ambtena ren va n de oude garde ook moge 
zijn, hoe ge trouw ze hun plicht overigens 
ook doen, wch wil het mij althan3 voorkomen, 
dat met de invoering der bestuurshervorming, 
waardoor van de lnl an dsche bestuursambtenaren 
meer zelfstandigheid en eigen initiatief worden 
gevergd, dus niet enkel uitvoeren van de hun 
opgelegde bevelen, zachtjesaan de behoefte zal 
worden gevoeld aan beter opgeleide ambteoaren, 
want bij bestendigin g van den tegenwoordigen 
toestand zonder tijdig maatregelen ttf verbetering 
te treffe n, is het niet ogewaagd Ie veronderstell en, 
dat er op den duur gebrek za l komen aan 
bevoegde Inlandsche krac hten, volkomen be re
kend voo r hun niet zoo lichte laak . 

B. Betere behandeling . 

Verheffing der sociale posll1e van de lnl andsche 
B. B. ambtenaren, behoorlijke behandeling van 
de zijde der superieuren, en wij ziging van niet 
meer in dit moderne tijdsgewricht passende 
beleefdheidsvormen, zullen zeker er toe bijdragen 
om de animo voor den bestuursdienst te ver
hooge n.

o 
Het zou in dit opzicht we I de mo eite 

waard zijn te overwegen, of het n iet mogelijk is 
de lnlandsche ambtenaren bij den eigenlijken 
bestuursdienst OOk te gunnen zich in het Euro
peesch te kl eeden, waardoor ze zich vrijer kunnen 
bewegen onder het publi ek. 

C. EEN BEHOORLIJKE ORGANISATIE. 

Wanneer men in andere diensttakken van den 
gegradueerden arts tot den eenvoudigen desa.
onderwijzer of pandhuis - beambte toe zijn hell 
zoekt in een krachtigen vakbond, klinkt her 
zeker wei phan tastisch, dat het overgroote de.el 

van het Inlandsch B. B. ongeorga iliseerd IS . 

Waar in het B. B. gelijk men pleegt te zeggen, 
de beste ambtenaren opgevoed moeten worden 
in de school de r practijk, is een krachtige orga
nisatie wei noodig, om niet re spreken van 
onontbeerlijk. Nu het volk zijn heil begint te 
zoeken in verschillende vereeni gin ge n, ligt het 
voor de hand, dat het Inlandsch bestuur zich 
ook gaat organiseeren, wil het zich nog hand
haven en gelijken tred houden met de ontwik
keling der Inlandsche maatschppij. lndien noodig 
ware aanmoedigzng en teg emoetkoming van 
hoogerhand weI aan te bevelen, want °in deze 
tegenwoordige omslandigheden zal een bestuurs
ambtenaar, wiens gezicht5kring niet verder reikt 
dan zijn eigen ressort, minder goed aan de 
verwachtingen beantwoorden. Het gemis van 
een krachtige, blo eiende vereenigiog is een der 
voornaamste oorzakcn, waarom de Inlandsche 
B. B. ambtenaren voor verschillende maatschap
pelijke vraagstukken het stilzwijgen bewaren ell 
alles met een Ooste rsche gelatenheid dragen, 
doordaOt zij als het ware geisoleerd, op zi6h zelF 
aangewezen en niet op de hoogte zijn van de 
andere toestanden op andere pia atsen, aangezie n 
er geen cont act is, hetzij geestelijk, helzii 
persoonlijk. 

SHU R Y A. 

DE JEUGD. 

Voor een artikel in een periodiek als Onze Bode 
klinkt de titel wei wat vreemd-on bekend maak r 
immers onbemind \-. hetgee n echler al dadelijk 
wegvalt na de mededeeling, dat wij op het oog heb
ben de leerlinge n van de Osvia, de Aib's in embrijOy 
onze aanstaande steeds knapper wordende, beter 
onderlegde opvo lgers . Wij mogen hen zeiter beschou
wen als de Benjamin van ons huisgezin, ons corpSr 



een Benjamin evenwel, groot en wijs genoeg, om 
hem zonder bezwaar ons lief en leed te doen weten 
en zoo mogelijk te doen deelen eenerzijd s, anderzijds 
om ons de zijn e ken baar te make n. 

De J eugd is de hoop der toekom st; de Osvianen 
die van het Inlandsch Bestuur. De hooggespannen 
verwachtingen in dezen zullen niet beschaamd mogen 
worden. Hoe dan? Zoo goed besl agen mO<1elij k ten 
.• b 

IJS - de maatschappij - te komen, Een eerste eisch 
is een goeden grondslag. En wie kan beter helpen 
bij het leggen van een hecht fundam ent dan de ei<1en 

" oudere collega 's, bevaren zeelieden op den ambcelijken 
oceaan?! Eerste kwaliteit bibit, goede vruchten. Een 
zoo groot mogelijke algemeene kennis en ontwikke
ling, zooals de V. A. 1. B. het voor oO<1en heeft is " , 
zeker geen luxe 1/00r den Inlandschen Ambtenaar 
met zyn welbekende ingewikkelde, ultgebreide 
a rbeidsterrein. Dit geldt niet aileen voor de ouderen, 
maar ook voor de jongeren, in casu de Osvi anen. 
Contact nu tusschen de oud eren en jongere n is een 
middel om de familieb anden - nat uurlijk figuurlijk _ 
nauwer toe te halen. Dat contact vinde men nu in 
-de V. A. I. B. en der zelver orgaan "Onze Bode," 

De school - en de ambten aa rsjaren vormen twee 
v erschillende perioden, elk met een apart milieu, 
met verschillende omscanJigheden en ongelij ke le
~ensvoorsrellingen. De jeugd, de scholieren periode, 
IS de schoonste tijd des levens, waar men de voet 
angels en klemmen der maatschappij niet kent. Hier 
worden de tdelste idealen gerijpt, hier vormt zich 
in hun denken een richtsnoer, een schoone we<1 ". 
waarlangs hun latere ambten aarschap zal leiden, als 
zijnde een vrucht van hun opvoeding, beginnende 
bij de H. I. S. en eindigende bij het.doorloopen van 
-de ho ogste Osvia klasse, gebasseerd op de schoone 
,theorien, die ze door en met hun studie en omgang 
hebben vergaard. Ze voelen echter niet, dat tusschen 
,theorie en praccijk een breede klove bestaat; dat hun 
,schoolwijsheid nog ontelbare aanYullingen en ver
.a!1deringen moet ondergaan, 0 m e e n goed Inlandsch 
.am btenaar genoemd ce kunne n worden. 

Z e weten niet, dat bij den eersre srap in den 
.besruursdien sr, op den dag der dienstaanvaarding 
,soms teven s de eerste schrede is gedaan naar het 
Land der desillussie, dank zij de minder warme Ont
v angst der b,~ trokken autoriteicen . Ze kennen niet de 
-overpeinzingen van hun oudere collega, die al zijn 
parate kennis te voorschijn roept, om uit te maken 
'of het hem voorgelegde geval tot de competentie 
Van den straf- dan weI c ivielen rechcer behoort. 
Onze jo nge re broeders mak en het geval nooit mee, 
hoe \Vij soms al s wijze oud ers moeten optreden : hoe 

"\Vij geduldig uicl eggend , vaderlijk vermane nd e n quasi 
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streng kijkend en berispend hebben te onderhouden, 
die komen kl agen over vermeende grieven en on
recht. Het is niet alrijd gemakkelijk om eenvoudigen 
van geest duidelijk te maken, dat het rec~lt niet aan 
hun zijde is. 

De ambtenaarstaak is moeilijk en goed opgewat: 
verheven, 'immers men k an meewerken aan de ont
wikkeling e n welvaart van het volk, door eigen pres
tatie kan men geeerbiedigd en bemind worden 
door de massa en gezien bij zijn gelijken en meer
deren; door eigen ondervinding dan weI overtuiging 
zal men onderscheid Kunnen maken tusschen recht en 
onrecht door eigen erva ring zal men weten, met welk 
een hartstochtelijkheid er gestreden wordi tusschen be
volking en onderneming om het zegenrijke bevloei 
ingswatp-r; door zijn positie zal men kunnen mee
werken aan de bevordering der hygiene, den land
bouw, het volksonderwijs, de desa oeconomie, enz 
Genoeg hiermee! Mooge deze kleine uiteenzetting 
er toe bijdragen het nut in te zien van een contact 
IUsschen ouderen en jongeren. • 

De bedoeling van dit stuk is dan ook een stOOt 
te geven tot verwezenlijking van bovengeschetst idee. 
Op welke manier? H et bestuur werke in die 
richting, dat de Osvianen opgenomen kunnen worden 
in onze gelederen. De Osvianen aan den anderen 
kant geve hun meeningen hierover te kennen. Het 
behoeft geen betoog, dar tusschen de jongere ll en 
ouderen verschil van rechten en verplich tingen moet 
bestaan, in de eerste plaats worde aan de jongeren 
geen st emrecht tOegekend. Laten wij niet op de 
gebeurtenissen vooruitloopen, doch afwachten, welk 
onthaal dit idee zal vinden . 

Sastroprodjokoesoerno. 

ALGEMEENE KIESORDONNANTIE VOOR 
DE REGENTSCHAPPEN OP JAVA EN 

MADOERA, MET UITZOND ERING 
VAN DE VORSTENLAND EN 

(" REG E NTS C HAPSKIESOR
DONN ANTI E"). 

(Staatsbl ad 1927 No. 529 ). 

H OOFDSTUK I. 

Van het ki es rec h t. 

Art. 1. Voor Zl,over de lede n va n de n regent
schapsraad , di e beh ooren tot de inh eemsch e on der
danen niet-Nede rl an ders, door verk iezing wo rde n 



aangewezen, heeft deze piaats in kiesdistricten en 
door de daarvoor aangewezen kiesmannen. 

A rI. 2. Gerecl1tigd tot het kiezt n der kiesmannen 
zijn de ingeze tenen van het rege ntschap, die inheem
sch-onderdaan niet-Nederlander zijn, den lel:lftijd van 
2 1 jaren naar sc hatti ng hebben qertikt en 

a. hetzij over het laats t verloopen dienstj aar zijn 
aa ngeslagen in eenige lands - , provinciale - of 
regentschapsbelasting, dan we! in een dier belas
tingen zouden zijn aangeslagen, indien zij niet 
voor een dee! of voor het gehee! van hun 
inkomen vrijstelling genoten; 

h. het zij ingevolge wettelijke bepalingen gerechtigd 
zijn tot deelneming aan de verkiezing van desa
hoofden dan wei, indien de bepalingen voor 
eenig gebiedsdeel geen toepassing kunnen of 
mogen vin de n, ingeval overeenkomstige toepas
sing plaats zou hebben, naar het oordeel van 
den regentschapsraad tOt die deelneming bevoegd 
zoude n zijn. 

Art. 3. Behalve' zij, die bij onherroepelijk geworden 
rech terlijk e uitspraak van het recht om te kiezen 
bij krachtens algemeene verordening gehouden ver
kiezingen zijn ontzet, zijn van het kiesrecht uitge
sloten, zij, die bij onherroepeJijk geworden uitspraak 
van den burgerlijken rechter de beschikking of het 
beheer over hunne goederen hebben verloren. 

Art. 4. Van de uitoe fening van het kiesrecht zijn 
uitgesloten zij, die in geva ngenscha p, hechteni s of 
verzekerde bewaring zijn, zoomede gegijzelden. 

A rI. S. Voor zoover niet bij provinciale verorde
ning anders is bepaald, vormen de administratieve 
districlen de k iesdislricten. 

HOOFDSTUK II 

Van de aanwijzing der kiesmannen. 
Art , 6. (1). In de maand Mei van het jaar waarin 

een verkiezing van leden " van den regentschapsraad 
plaals moet hebben, worden de kiesmannen desa
gewij s aangewezen. 

(2) G ebiedsdeelen die niet tol eene desa behooren, 
k unn en bij een des3 worden ingedeeld, of lOt een of 
m eer kieskringen worden gevormd. Een en 3nder 
geschiedl door den regenlschapsraad, die tevens de 
o rganen instell en personen aanwij sl, die binnen de 
k ies krin ge n de elders aan desabesturen en desahoof
den opgedrage n funcli en uitoefenen, zoomede de 
verder noodi ge voorzieningen tre ft. 

Art. 7. O m tot k iesman Ie kunnen worden aan 
gewezen , mO,et mcn vo ldoen aa n de eischen gesteld 
in artike l 2, en bovend ien kun nen lezen en schrij-

yen naar scbatting den leeftija van 25 jare n he bbeB , . 
bereikl, tot hel mannelijk ges lacht behoo re n en In-
gezetene van of ingedeel d zijn bij de desa in welke
men tot kiesman wordt aa ngewezen of in geze tene: 
z ijn van de kieskring in welke m e n tot kiesm an 

wordt aangewezen. 
A rI. 8: (2). In de desa of den kieskring waarvan 

het aantal inwoners, die inheemsch onderdanen niet
Nederlanders zijn, bedr3agt: 

500 of minder, wordt een kiesman aangewezen , 
501 tot en met 1000, worden twee kiesmanne ll> 

aangewezen, 
1001 tot en met 1500, worden drie kiesmanne!IJ 

aangewezen, 
1501 tol en met 2000, worden vier kiesman nell 

aangewezen, 
2001 tot en met 2500 worden vijf kiesmanne ll' 

aangewezen, enz. 
(2), De aanwijzing der kiesmannen geschiedt teIT 

overstaan van een kiescommissie en bijaldien. in een 
desa of kieskring geen of een onvoldoend aantal· 
kiesmannen zijn gekozen, dooz' die commissie over
eenkomstig de regelingen uit te vaardigen door her 
in een kieskring door den regentschapsraad ingesteldl 
orgaan, dat de elders aan het desabestuur opgedra-
gen funclien uitoefenl. 

(3). Blj de vaststelling der in het vorig lid be
doelde regelingen worden door het desabestuur, voor 

zooveel moge lijk, de plaatseliik voor de verkiezin g. 
van desahoofden beslaande gebruiken in acht geno-
men, met dien verstaande, dat de te houden stemming; 
geheim moet zijn. 

Art. 9. (1). De kiescommiss ie bestaat uit drie lede ll' 
en Iwee plaatsvervangende leden. 

(2). Het betroKken onderdislrictshoofd is Ii'a eJ1l 
voorzitter van de commissie, de tweede overige le
den en de plaatsvervangende leden worden zoo noodig
voor elke desa of elke krieskring afzonderlijk of vo o( 
eene groep van desa 's of (en) kieskringen b enoe(11d 
door het betrokken districtshoofd. 

. [3]. Indien een vlot verloop van de aanwijzing de( 
klesmannen zulks vordert, kan door den regentschapS
r~ad worden pe paa ld, dat in een onderdistrict t\Vee 
klesco.mmissies werkzaam zu1\en zijn; de leden, on
der wle de voorzitter, en d e plaatsvervange nd e l ede~ 
der tweede commissie worden benoemd door \1e 
betrokken. districtshoofd. . 

(4). Bij verhindering van den . d n de 
leden naar vo l Voorzltter tre e 

Art. 10. (l).g~ra~e hVe~n benoeming als zoodanig o!,~ 
de k' verloop der aanwiJ'zingen v 

tesmanntn Wordt door . . . eell 
proces-verbaal 0 e de klescommlssle _ 

W 
.. . . pg maakt, waarin de u·lt·slag der aa n 
IJZtn gen IS vermeld . 



(2) Een afschrift van dit proces verbaal wordt door 
den voorziller lOegezonden aan den voor elk der 
kiesdistricten door den Voorziller van den regent
schapsraad aan te wijzen ambtenaar. 

Art. 11. (1) Door den in het vorig artikel bedoel-
• den ambtenaar wordt een lijst opgemaakt van de 
namen der kiesmannen in alphabetische volgorde. 

.21 Deze lijst heet de kiesmannenlijsl. 

HOOFDSTUK 111. 

Van de verkiezing der Raadsleden. 

§ 1. Van de candidaatstelling. 

Art. 12. [IJ. De tijd van de periodieke verkiezing 
der raadsleden is de derde Dinsdag der maand Juli. 

[2]. Op dien dag kunnen bij den in artikel 10 be
doelden ambtenaar te diens kanlOre van des voor
middags 8 uur tOt des namiddags 1 uur door de 
kiesmannen van een kiesdistrict opgaven van candi
daten worden ingeleverd. 

Art. 13. [lJ. Eene opgave van candidaten mag niet 
meer namen van candida ten dan tweemaal het aantal 
in het kiesdistrict te vervullen plaatsen bevallen. 

(2). De opgave moet vermelden de namen van den 
candidaat of van de candidaten, de voorlellers dan 
wei andere VOor de persoonsaanduiding noodzake
Ii!ke toevoegsels en de plaats van werkelijk verblijf 
blnne~ het regentschap en onderreekend zijn door 
ten mlnste drie kiesmannen. 

(3). Naast de onderteekeningen moeten worden 
vermeld de namen van de onderreekenaars in dui
deJijk leesbaar schrift en de nummers, waaronder 
deze namen op de kiesmannenlijst voorkomen. 

(4). Vorm en inrichting van de opgave worden 
vastgcesteId bij besluit van den provincialen raad . 

_(~). De formulieren zijn gedul ende veertien dagen 
VOor en op den dag der verkiezing kosteloos verkrijg
baar ten kanlOre van de districts-en onderdistricts
hoofden. 

Art. 14. Zijn voor een kiesdistrict geen candidaten 
gesteld, dan verklaart de in artikel 10 bedoelde 
am blenaar,dat niemand voor ds I ki esdistricl is gekozen. 

Art. 15. Bevatten de gezamenlijke opgaven van 
candida ten voor een kiesdistrict een gelijk aaOlal 
namen aIs er in dat kiesdistrict leden moelen wor
den verkozen, of minder, dan verklaart de in artikel 
10 bedoeld e ambtenaar, dat aIle candidaten verkozen 
zijn. 

Art. 16. (11. Bevatten de gezamenlijke opgaven van 
candidaten voor een kiesdistrict meer namen dan er 
in dat district Ie den moeten worden verkozen, dan 
maa kt de in' artikeI 10 bedoelde ambtenaar een lijst 
d er candidaten op in aIphabetische voIgorde. 
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[2]. Zoo spoedig mogeJijk zendt hij een exemplaar 
van deze lijst aan iederen kiesman lOe. Voorts wordt 
een exem plaar aan de pIaatselijke bladen toegezonden 
of op de overigens ter plaatse gebruikelijke wijze 
openbaar gemaakt . 

Art. 17. [IJ Door den in artikel 10 · bedoelden 
ambtenaar worden van onwaarde verklaard de op
gaven van candida ten : 

Ie. waaraan het vereischte aantal handteekeningen 
ontbreekt ; 

2e. welke van een ander model zijn dan het voor
geschrevene. 

[2J. De van .onwaarde verkJaarde opgaven worden 
niel op de in het vorig artikel bedoeJde candidaten
lijsl gebracht. 

Art. 18. In de gevallen be::doeld in de artikelen 14 
en 15, wordt in de opengebleven plaatsen voorzien 
door benoeming op den voet van het tweede lid 
in artikel 5 der Regentschapsordonnantie. 

§ 2. Van het stemkantoor en de stemming. 
Art. 19. [IJ De in artikel 10 bedoelde ambten'aar 

stelt voor zijn kiesdistrict een dag der stemming 
vast. Hij maakt dezen op de gebruikelijke wijze 
bekend. 

[2] Tusschen den dag waarop de candidatenlijsten 
aan de kiesmannen zijn verzonden €n den dag der 
stemming moeten len minsle vier weken verJoopen. 

[3J De in artikel 10 bedoelde ambtenaar doet aan 
ieder der kiesmannen tijdig een oproepingskaart voor 
de stemming lOekomen. 

[4J. De kiesman levert bij deelneming aan de stem
ming op den daarvoor vastgestelden dag, deze kaart 
in bij den voorzitter van het stemkantoor. 

Art. 20. [1] Tenzij bij provinciale verordening 
anders is bepaald, heeft de stemming plaats op de 
districtshoofdplaat~en van des morgens 8 uur lOt 
des namiddags 1 uur. 

[2J De stemming heeft met in achtneming van 
het bepaalde bij artikel 22 lid 1 plaats, ten overstaan 
van een stemkantoor bestaande uit 3 led en, waarvan 
een voorziner. Bovendien worden daarin twee plaats
vervangende leden benoemd. 

Art. 21. De voorzitter van het stemkanlOor draagt 
zorg dat bij den aanvang van de stemming een vol
doend aantal stembrieven aanwezig is, zoomede een 
exemplaar van de kiesmannenlijst, terwijl te r raad

pleging door de kiesmannen m ede d e noodige candi
datenlijsten beschikbaar moeten zijn . 

(2). De blanco stembrieven worden aan den voor
zitter van het stemkantoor toegezonden door den 
verzitte r va n den regentschapsraad. De stembrief 
'bevat aan de achterzijde den nsam V:IO den raad 
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dwars over het biljet gedrukt, terwijl aan de voor
zijde tweemaal zooveel nummers zijn gedrukt, opeen
volgend en te beginnen met No. !, als in het kies
district raadsleden moeten worden gekozeo, met 
voldoende ruimte daarachter voor het inschrijven 
van de namen. 

Art. 22. (1) Gedurende de zitting zijn steeds de 
voorzi[[er en twee leden van het stemkantoor aan
wezig. 

(2). Bij ziekte of noodzakelijke verhindering van 
den voorzilter treden die leden, nGar volgorde van 
benoeming, als zoodaning op, 

(3 ). De tijdelijke vervanging der leden wordt, zoo 
da araa n behoefte bestaat, door den voorziller van 
he t stem kantoor geregeJd. 

[4]. Van all e verwi sse Jingen in de samenstelling 
van het stem ka ntoor wordt op het proces- verbaal 
aanteeken ing ge houden, met opgave van de reden 
daarvoor en van den tijd der vervangin g. 

[5]. De voorzitter zorgt V00r de inrichting van het 
stemlokaal, voor de aanwezigheid daarin van een 
tafel,. een of meer geheel van elkander afgescheiden 
lessenaars, zoomeae van een stem bus, gesloten met 
twee ver3chillende sleutels, waarvan de eene onder 
het oudste lid berust, 

[6]. De verdere inrichting van het stemlokaal en 
de plaatsing der lessenaars wordt door den voorzitter 
geregeld. 

1\rt. ?3. [1] Tot de stemming wordt alleen toege
laten hlj, wiens naam voorkomt op de kiesmannenlijsl. 

[2]. , De VOorziller va n het stemkantoor vestrekt 
den klesman, tegen inlever ing van diens oproepings
~aart een blanco stem brief na dezen aan de voorzijde 
In de,n re~~terbovenhoek van zijn paraa f te hebben 
voorzlen; hi) leest daarbij overluid o p den naam van 
den klesman, zoo mede het nummer, waaronder deze 
voorkomt op de kiesmannenlijst. 

[3]. Van de verstre kk irig Van den ~tem bri ef wordt 
door een der lede h . n van et stemkantoor aanteeken ing 
~e~ouden door het s tell en van zijn paraaf v66r het 

o gnummer van den naam van den k' 
kies mannenlijst. lesman op de 

m!~]' ,?e kiesm~n vul t den stem brief in met de na-
h dZI)ner candldaten in de volgorde waarin h" 

en e voorkeur gee ft. I) aan 
Hij VOUWt db' . d" en stem nef verVOlgens dicht 

len In de s tem bus. en werpt 

b"A rt. 24. [1] Een kiesman kan, -
I) d wanneer hi' )' ' h e In vullin g van zijn ste b ' , ZIC 

dan tweemaal ee n n' m fi ef verg lst, niet meer 
d leuwe n stem b ' f 

e reeds oVcrhand igde doD h fi e aanvragen, mils 
r e m wordt teruggegeven. 

. [2]. Wanneer blijkt, dat een kiesman lichamelijk 
hulpbehoevend is, kan de voorz itter van het stem
kantoor lOestaan dat !iij zich doet bijstaan. 

Art. 25. [1] De kie sman, die na waarschuwing de 
bij of kraclltens deze ordonnantie gegeven voorschrif!en 
omtreOl de stemming niet opvolgt, wordt niet tot de 
stem bus toegelaten en is verplicht de n stembrief, zoo 
hem deze reeds overhandigd is, terug te geven. 

[2]. De kies man, diE rot de stembus toegelaten, 
weigert den s tem bri e f in de bus te steken is even
eens ve rplicht deze n teru g te geven. 

[31- De tet:uggegeve n s tembrieven worden onmid
dellijk onbruikbaar ge maakr door het stellen vall eene 
duideJijk e aanteekening op de beide zijden van den 
stem brief. 

Art. 26 [1] Gedurende den tijd, dat het stemkan
toor zitting houdt, zijn de kiesmannen bevoegd in 
het stemlokaal te verlOeve n, voor zoover de orde 
daardoor niet wordt verstoord en de voorrgang der 
stemming niet wordt belemmerd. 

[2]. D e in het stemlokaal aanwezige kiesmanneu 
kunnen, zoo zij van meening zijn dat de stemming 
niet overeenkom stig d e bij of krachtens deze ordon
nan tie gegeven vcorschriften geschiedt bezwaren 
inbrengen. Hiervan wordt d oor het ste~kanlOor in 
het proces-verbaal der stemming melding ge maakt. 

Art. 27. De voorzitter van het stemkantoor is be
las t me! de handhaving der orde in het s temlokaa1. 

Art. 28. [1]. Zoodra de in artikel 14 voor de stem
min g bepaalde tijd vertreken is wordt dit door den . , 
VoorzlIter van het stemkantoor aangekondigd en 
~ord~n aileen de op het oogenblik dezer aankondi
gln g III het stemlok~al aanwezige kiesm annen nog tot 
de s temmin g toegel aten. 

[2] N~dat de stemming is afgeloopen, word~ hec 
aaOlal kle smannen, dat blijkens '-het aantal ingel everde 
oproeplngskaa rten aan d e verkiezino h eeft deelge
nomen en h et aant al d er niet g:bruikle en def 
terugge.geve~ stembrieven opge maakt. en aan de 
aanw.ezige klesmannen bekend ge maa kt. Daarop wordc 
cle kles mannenlijst door het stemkantoo.r met Opgave 
val~ he t aa ntal der daa r op gestelde par~fen geWaar
merkt. 

§ 3. Van de vaststelling van den uitsla,g der sterfl· 
mingo 

Art. 29. In d e n nam idda . de 
s te mming nee ft I g van den dag, waarop ( 
weder bijeen tot d~!S gehad~ komt het s temkant~:11 
de ge h ouden t .vas tste lllll g van den uitslag 

,s emmtng 
Art. 30. [1]. De v " 
[2] H OorZltter open! de stem bus. 

. e t ste mkan to o . de 
s!em bus aanwez i r st.e lt he! aant!i i d.er I~ e~ 

ge stem brteven en veroeli ' kt dat fll 
'" ) 



iIlet aantal ki esmannen, dat aan de stemming heeft 
.deelgenomen. 

[3]. Het voor de ve rkiezing vereischte aantal stem
men is dat, v.erkregen door het in het voorgaande 
Jid bedoeld aantal der stembrieven te deelen door 
het met een te vermeerderen aant al der te vervullen 
plaatseri, en het quotient, te verhoogen tot het on
middellijk daarboven liggende geheele geta!. 

[4]. Het aldus verkregen wordt kiesquotient ge
aJoemd . 

Art. 31. [1]. De stembrieven worden door het 
:s temkantoor dooreen gemengd en da arna genummerd. 

[2]. De voorzilter opent vervolgens de stembrieven 
i n de volgorde der nummers en leest overluid den 
. d1 aam van den candidaat voor, voor wien de stem
.brief ove re t: nkom s ti~ arrikel 34 als eene stem geldt. 

[3]. Twee andere leden zien de stembrieven na. 
Art. 32. [1] Van onwaa rde zijn andere stembrieven 

d an die, welke door den voorzilter aan de kies man
,nen zijn verstrekt. 

[2]. Van onwaarde zijn voorts de stembri even: 
4 . waarop geen der candidaten is vermeld; 
b. die eene aanduiding van den kiesman bevatten. 

[3]. H e t s temkantoor besli s r over de waa rde van 
.den stembrief ters tond n ad at de brief is geopend. 

[4]. De voorzilter maakt de reden van on geldig
v erklarin g -onmid1ellij l< be k·end. In'dien een ' der in 
.de zaal aan gewez ige person en dir verlan gr, moer de 
s tembrief worden vertoont. Van een en ander ge· 
:schiet aanteekenin g in het proces-ve rbaal der ste m
ming. 

Art. 33. [1]. De namen op den st e mbrief van an
dere pe rson e n d an de "candidaten of van cnndidate n, 
.die overleden zijn en de nam e n, die geen candidaat 
duid Cl lijk aanwij zen of di e niet in de valgord e zijn 
:geplaats t, worde n a ls niet op den st e m brief voorko
mende beschouwd . 

[2]. Het stemkantoor maa kt de redenen van twijfel 
·en ·de besli ssing onmiddellijk beke nd. Indien een der 
in de zaal aanwez ige n dit ve rian gt, mo et de s tem
b rief worde n vertoond. Van ee n e n a nde r geschi edt 
.aanteekening in he t proces -verbaa l der zilting. 

Art. 34 (1) Iedere s te mbrief ge ldt als eene s te m 
v oor de n eersten daarop ge plaatste n candidaa t. Is 
de ze, door het bere ike n van het kiesquotient, geko
zen, dan geldt de s tem brief als eene s tem voor den 
volgenden "daarop ge plaa ts ten candidaa t, di e het 
k iesquoti e nt nog ni et hee ft bereikt. 

(2) De s tem wordt door twee leden van het 
s temkantoor opge teeke nd . 

(3) Zoo dikwijl s h et ki esqu oti e nt is be reikt , wordt 
·di t doo r h t! t s temkll ntoOr vastges teld e n door den 
v oorz itter be ke nd ge maakt. 
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Art. 35 [1] Indien nadat aile stembrieven voor
gelezen zij 11, nog fliet zooveel personen zijn verkozen 
als pl aatsen te ve rvullen zijn, geschiede n een tweede 
en zoo noodig verdere voorlezingen. 

[2] Ook daarbij geldt ie dere st e m brief als eene 
stem voor den ee rs ten daarop gepl ila tsten, nog niet 
gekozen candid a at. 

[3] Totdat door een candidaat het kiesquotient is 
ber eikt, wordt iede re bij ee ne vol ge nd e vo o rlezing 
door hem verkrege n stem, opge t:: ld bij de s te m men 
welke hij bij eene vo rige voorlezin g heefr verkregen. 

[4J D e voorlezin g der stembrieve n wordt gestaakt 
zoodra evenvee l personen zijn verko ze n als pl aa tsen 
te vervull e n z ij~ . 
Art. 36 [1] D e voorzitter maakr den uitslag del' 
stemming bekend. De in d :: za al aa nwe zigen kun nen 
bezwaren inbre ngen. Hiervan .geschiedt aa nteekening 
in het p roce ; -ve rb aa l der zilting. 

[2] H et prc ces · ve rbaal wordt terstond openbaar 
gem aakt. Het blijfc be ru ste n onder de n voorzitter . 

H 0 0 F D STU K IV 
VERDERE V OORZTEN IN GEN . 

Art. 37 [I] OnmiddelIijk nad at de voorzitter den 
uitsl ag der s temming heeft bek end ge maa kt , worde n 
zoowel de geldige als de van onwaard e verklaar de 
s tembri even, elke soort afzo nd e rlijk, in ee n ve rzege ld 
pa k ges lo te n. 

[2] De s te mbri e ve n wo rd e n do o r d en voorzitter 
bewaard geduren de den tijd waarvo or de ve rkiezing 
is geschi ed. 

[3] Na ve rl oo p va n di en tijd vernie ri gt de voor 
zitt er de s te m bri eve n. Van d eze vern ie ri ging wo rdt 
proces - verbaa l o pgem aa kt. 

Art . 38. De voorz itte,r zen dt onmid de lHjk na afloop 
d er ve rrichtinge n va n het s tem ka nto o r een af; chr ift 
van h d proces - ver baa l de r zitting aan den Regent, 
di e te rs to nd nadat h ij de afsc hrifre n de r proct ssen
ver baa l van de zittin ge n der s temkanto re n in zijn 
rege ntsch ap hee fc o lltvdngen, de ver kozene n met 
h unne ve rki ezing in ke nnis stelt. 

". rr. 39. [1 ] T e rstond nadat de Regent vo lgens her 
be paa ld e bi j het eers te lid van art ikel 11 de r Re 
gentsch apso rdonn ant ie ke nni s heefr bekome n, dat een 
gekoze ne zij ne ve rk iez ing niet aann eem t, o f nadat 
de in he t tweede lid van dat art ike l bedoelde termijn 
zon der ke nnisgeving is ve rstreken , gee ft de Regent 
da arvan bericht aan den voorzitter va n h et s tem kantoor . 

[2] B inn en acht dagen na dat de voo rzitter van het 
s temkantoor zoodani g ber ich t heeft o ntvangen, wijs t 
dit kantoo r de n persoon aan, d ie voar de ope nge
vall en p laats is gekozen. 
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(3) Daartoe.,wordt in eene open bare zitting, waarvan 
dag en uur vooraf zijn bekend gemaakt, het verze
geld pak g.eldige stembrieven, ' in artikel 37 bedoeld, 
door het stemkanroor geopelld en worden daaruit de 
stembrieven genom en, waarop de naam van hem, die 
de verkiezing niet heeft aangenomen voorkomt. 

(4) Het tweede en derde lid van arrikel 31, zoo
mede de artikelen 33 tot en met 36 zijn van toepassing, 
met dien verstande dat, voor zooveel betreft de 
arrikelen 34 en 35 buiten rekening worden gelaten, 
de op de stembrieven voorkomende candidaten, die 
reeds op grond van den uitslag der zelfde stemming 

gekozen zijn verklaard. 
(5) Na afloop der zitting worden de stembrieven 

opnieuw in een verzegeld pak gesloten en wordt 
daarmede gehandeld zooals is voorgeschreven bij 

artikel 37. 
Art. 40. Op gelijke wijze wordt gehandeld telkens 

wanneer door of vanwege den raad aan den voor
zitter van het stemkanroor wordt medegedeeld dat 
een der in het kiesdistrict verkozen leden heeft 
opgehouden lid van den raad te zijn. 

Art. 41. Wanneer in de gevallen, bedoeld in de 
artikelen 39 en 40, op de stembrieven, waarop de 
n22 m stH ! va n hem, wiens pl ~ ats vervuld moet 
wordt' n, geen namen van candida ten meer voorkomen, 
geeft de voorzitter van het stemkanroor hiervan on
middellijk kennis aan den Regent en wordt in de 
openge vallen plaats voorzien door benoeming op den 
. voet van het tweede lid van artikel 5 du Regent
scha psordon n an ti e. 

Art. 42. (\) Totdat daarin bij ordonnantie zal zijn 
voorzie n, wordt aan den Gouverneur onder nadere 
goedkeurin g va n den Gouverneur. Generaal overge
la ten aa nvull ende voorschriften te geven voor die 
geva ll en o f ten a anzien van die punten waaromtrent 
bij ~e uitvoering dezer ordonnantie blijkt, dat zij 
da3 rtn ge en voldoende regeling vinden. . 

(2). Indien de Gouverneur gebruik ma akt va'n de 
he m in he t eers te lid to egekendc: bevoegdheid s telt 
hij on verwijld den G ouverneur- Generaal in kennis 
me t de door .hem gegeven voorschriften en zorgt 
VOor de plaatslfl g daarvan in het provinciaal blad. 

OVERGA NGSBEPALING. 

An. 43 •. Zoolang er no g geen prov inci ale raad of 
regentschapsraad is, Worde n de aan d eze organen of 
aan hu nne Voorzi llers opge drage n ve rr ich tin ge n v er~ 
vu ld door den Gou~ern e u r en door den Regent . 

. Art. 44. De vernch ti ng bedoe ld bij artik e l 3 1 
~I~r~~ h d, k alsme de d ~ bevoegdheid ingevo lge a rti~ 

e loe ~mend . aan de n Gouverne u r, wo rde n 
Zoolang deze nog llIe t in functie is gelrede n, verv ull! 

of uitgeoefend door de Residenten, Hoorden vall' 
gewestelijk bestuur, ieder zijn gewest. ., 

Art. 45. Indien de omstandigheden dit wenscheltlk 
maken, kan de Gouverneur· Generaal voor de eerste: 
verkiezing van de raadsleden afwijken van het be
p:!alde bij a rtikel 12, eerste lid. 

SLOTBEPALING. 

Art. 46. Deze ordonnantie kan worden aangehaald\ 
als Regentschapskiesordonnantie en treedt in wer
king met ingang van den dag na dien harer afkon-
diging. 

VAN HET BESTUUR. 
Beleefde mededeeling, dat op Zondag 10 Februarr 

a. s. ten 9.30 Ul'e des voormiddags in de kleine zaal 
van den Stadstuin te Semarang een algemeene leden·· 
vcrgadering zal worden gehouden. 

AGENDA : 

1. Opening. 

2. De verminderde ammo voor den InlandscheTl! 
Bestuursdienst. 

3. Een en ander over autonomie. 

4. Wat verder ter tafel zal worden gebracht . 

Gezien de groote b'eteekenis der te besprekeTl! 
onderwerpen verzoeken wij den leden beleefd, doclf 
dringend deze bijeenkomst wei met hun tegenwoor~ 
digheid Ie willen vereeren. 

Uilsluilend leden der V. A. 1. B. en geintrodu' 
ceerden hebben toegang tot deze vergadering. 

Teneinde eventueel misverstand te voorkomen,· 
als zouden oud-Besluursscholieren, die aileen de' Ie 
afdeeling der O. S . v. 1. A. en de daarmee gelijkstande' 
inrichtingen hebben doorloopen, geen toegang hebben' 
tot de V. A. 1. B ., wordt hierbij bekend gemaakt, dat 
abiturienten van de Bes tuursschool, ongeacht hunne 
v66ropleiding, als leden der V. A. 1. B. kunnell 
worden aangenomen, wijl de Bestuursschool hooger 
is dan de O. S . v. 1. A. 

DE PALEISCONFERENTIE. 
Nopens het v erh andelde in d e p ale is-confe renti e 

van 24 e n 25 Januart 1929, . gewe rd o ils naar de 
" Lo~omoti e f" m ed ed ee lt, h e t volgende: ,. 



In zijn openingswoord releveerde de Landvoogd, 
dat de conferentie dil jaar een eenigszins ander 
beeld toont, wijl thans eigenlijk het aantal hoofden 
van gewestelijk besruur is teruggebracht op vijf. 
Evenwel, aangezien de gouverneurs op verzoek een 
aantal residenten"afdeelingshoofd hebben meegebracht, 
is toch een grooter aantal aanwezig, zoodat aan het 
bezwaar op dit gebied eenigszins is tegemoet gekomen. 

In de eerste plaats is besproken de politieke roe
stand. Ten aanzien van den ontwikkelinu der ver-

" schillende bewegingen wordt een afwachr,ende houding 
aangenomen. Vervolgens is in behandeling genomen 
de positie der residenten nieuwen stijl, der Regenten 
en der Asistent Residenten in het hervormd gebied. 

Behandeld werden de verhouding en de bevoegd
heden op politiegebeid.- Voorts werden besproken den 
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bemoeienis der Assistent-Resident met dessabeslis
singen, dessaklachten en agrarische zaken, het lid
maatschap van den Assistent-Residenten van een 
Regentschaps-Raad, de splitsing der tegenwoordige 
positie van Assistent" Resident in Assistent-Residenten 
eerste klasse en Assistent-Residenten tweede klasse 
en de overdracht van bevoegdheden door Residenten 
op Assistent-Residenten. " 

Ten slo"tte werd overwogen, of het wenschelijk 
is een algemeen systemastisch onderzoek in te stellen 
inzake de mogelijkheid van vermindering van" den 
druk der dessaheffingen. 

Concludeerende werd het onnoodig geoordeeld 
hierin een diepgaand onderzoek te doen houden. 

-----------------------------------------------------'------------1 
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