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INHOUD: 
1. Een en ander omlrent de komende Regenlschaps

raden in Midden-Java. 

2. Eenige aan!eekeningen berreffende de a. s. ver
kiezingen van kiesmannen. 

3. De Regenrschaps-ordonnanrie. 

4. Besluursmededeeling. 

EEN EN ANDER OMTRENT DE KOMENDE 
REGENTSCHAPSRADEN IN MIDDEN-JAVA. 

III. . 
"I;.r is dus", vervolgde Regeeringscommissaris de 

Graaff, "verschil in karakler en milsdien in eischen, 
Wat aangaat hunne samens lelling als anderszins, IUS
schen de raden der inzonderheid als organen van 
zelfbes!uur bedoelde geweslen en di e der voorname
~ijk tOt uiloefening van aUIODomie aangewezen locale 
Inslellingen. 

Wat in het tweede geval zooveel mogeJi;k op den 
VOorgror:d moet staan, zoo wei in de keuze van de 
ressorren zelve als in de afbakening van hun werk
kring is het begrip van verzorging van huishoudelijke 
be/angen, van aangelegenheden, die inzonderheid voor 
de verteg enwoordigers uit de niet=ambtelijke Inland= 
sche maatschappij zooveel mogelijk zijn be/angen van 
een kring, waaraan naar hunne voorstellingen mill of 
meer z ich de gedachte eener huishouding laat vel'
binden. 

Inzo nderheid me t het oog op de ve rrege nwoordi 
ge rs der nie t-a mblelijke Inl andsc he maa lsc happ ij in 

her locaal gebied di enr op die voorwaarden de na
druk gelegd Ie worden. Aileen bij eene lOepaS5ing in 
dien zin zal, in eene zoo eigenaardige omgeving als 
deze, de toekenning van aUlOnomie aan lagere res
sorren, builen de meer door vreemde bevolkingsele
men len beheerschle hoofdplaalsen, met recht gezegd 
kunnen worden maarschappelijk en slaatkundig van 
beleekenis re zi;n. 

Zoolang men ook daar her niel verder heefr ge
brachl dan WI eene regeling, waarbij in hoofdzaak 
eenige Europ<!anen, ambrenaren en parriculieren, 
medezeggenschap hebben over bepaalde besluurs
aangelegen heden, mel we lke belangslelling en mer 
welke bekw aa mheid dil ook zij , heefr her insriluul 
maarschappelijk geene waarde noch ook uil een po · 
Iiliek oogpunr, lerwijl voor een la nd als d il juis t in 
die beidl:: feilen de beleekenis van hel ste lsel moet 
liggen. Wanneer her mog elijk is doo r eenig insliruul 
op bes ruursgebied op den dUllr de scherpe kanren Ie 
verzach[en van een bewind va n vreemden landaard, 
is zeker de insreIJing van plaarseJijke a lllOn omie een 
der nlllligsle middelen da arroe. Dan echler moet 
bovenal gestreefd worden naar eene organisalie, waar- ' 
bij, naast leden van anderen landaard, in de Locale 
Raden, in dal medezeggingschap in de ruimsle mate~ 

deelen verregenwoordigers - in den besproken zin 
van dal woord - van de niel ambte lijke inh ee msche 
bevolking: de besre n u it de k r ingen der Inl andsche 
landbouwers, hande laren enz. in he! resso n . Dan ook 
za l het beleid van de betrokken bestuurders inzo nder
heid er op gericht moeten zijn om de vertegenwoor
digers uit die kringen, die uit hun aard veelal weinig • 
geneigd zijn om openlijk hunne inzichten te uiten, _ 
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door een taktvolle behandeling van ' zaken allengs .. niet 
aileen d e nood ige vertrouwdheid da armede by te 
bt engen, maar ook het noodige zelfvertrouwen om 
hunne geda chten uit te spreken. . . 

Eene zoodanige opvatting van het decentralt satle-
vraagstuk za l vooral aa n het beleid der Europeesche 
bes lUurshoo fd e n hoog,ere ei sch e n s tell e n d on eene 

. to epassing, waa rbij men zi ch verger.oegt allen met 
zeker medebestuur door Europeanen en Inl andsche 

ambte naren. 
Daa rte geno ver echte r s taat het feit, dat een welsla-

gen in die r ich ting, wa nn eer me n op de n duu~ he t 
daartoe ka n bre ngen in werkelijkheid verhoudlll ge n 
schept, di e ee ne be langr ijke slap in de lijn van 
staatkundige en maatschappelijke associatie zijn ~e 
achten, terwiji tha ns te n hoogs te resultaten van adml
nistra ti eve beteekenis den kbaar zijn . 

Het spreekt van zeIt, dat voor de 'orga nen van au to: 
nomie het z waartepunt va n den werkkr ing dan ook niet 
gezocht moet worden in wetgevi ng, bel as tin gregeling 
e nz. onderwerpen, waarvoo r, wa nnee r zij bij uitzon 
'pering aan de orde ko men, desvereisch t in d e ee rs te 
pl aa ts voorlichting is te verk rij ge n bij he t Geweste
lij k Bestuur. Ook mo et de gedach te aa n b ijlOnde re 
bekwaam heden, zoo' ni et ~aR »superior it e it " va n de 
leden der Locale Raden, voo ral voor de onderwer 
peJijke person en dan op den achte rgrond staan. 

O m I)og maa ls de vergelijk ing te bez igen: aa n di e 
raden behooren dan geene hoogere ei schen te worde n 
gesteld da n aa n di e va n zoovele on zer p lattel and s
gemeenten in het Moede rl an d. N iet hunne actie in 
wet.e;evende o f f iscale richtingen, maar hun zorg voor 
de dage lijksche belangen in het ressort moet dan als 
doel van hun bestaan worden beschouwd. Als zooda
n ig dan ook zal het de hoo fdzaak zijn, o m in h et 
bijlOnder bij het onde rwe rpelijk eleme nt : de ni et
ambtelij ke Inla ndsche lede n, he t gevoel op te wek ke n 
en te vers terk en, da t im mers oo k e lders de krach t 
u it maak t van de rgelij ke instellinge n: belangstelling 
voor de behartig ing der huishoudelijke belangen va n 
het ressorf. 

Of men e r in slage n za l om h et daa rtoe te brengen, 
of di t alge mee n ·of ni et and e rs dan hi e r en daar het 
geval zal zij n, al dan ni et, ee n langdur ig ti jdsver loop 
daarmede gemoeid zal zijn, op al die vrage n kan van 
geene enkele zi jde ee n stel1i g antwoord worde n ge
geven . Wei staat het vas t, e n hierin li gt, naar h et 
voorkom t, niette min de krach:igs te voo rspraak voor 
de ~anbevo l en ged ragslijn , dat, lOoa ls r eeds is opge
merKt, waar e n wannee r da t res ult aa t wordt bereikt 
daarmede een blijvend voordeel van vee lzi jdige be
teeken is zal zijn verk rege n, een voordeel, dat langs 
den totdusver gevolgde n weg s teeds zal ui tblijven. 

Uit het vorenstaande voi gt, dat in h e t s te lse l e ener 
lOodani ge toepass in g va n he t begins .:: l va n bestuursde
centrali sa tie passe nd kunn c n zijn de in ges te lde Ge
meenterade n echte r dat bezwaarlijk d aarin eene , 
Plaats ware te !!ev en aan de eveneens als organeo 

~ d ' oe van autonomie tot s tand ge brachte tege nwoor I" 

Gewes teliik e R aden. ., . ' af 
Het kan uiteraard nl e t \0 de bedoeltn g Il ggen, 

te din gen op de to ewijdin g, waarmede in m eerdere 
gevall e n ook di e lich ame n zich de hun ges te lde raak 
ter harte he bbe n gc:nome n; op de kunJi gheden, 
waa rva n door sommi ge leden blijk is gege ven ; op 
den s te un, door he! Hoofd va n Geweste lijk B es tu u.r 

van hun Raa d on de rvonde n. D e leemte evenwel, d Ie 
op g eene enkele wijze was weg te ne men, W 3 S dez~ , 
dat de eige nlijke bevo lk ing , weIke l' m ede=bemoeien /S 

bij ee n breede opvatting v an het vra agstuk der aLI I 
tonomie va n zoo overwegende beteekenis is , gehee 

buiten de zaak s tond, e n d aar buite n za l blij ven s raao 
eensdee ls, om da t he t ressort ni e t v an dien aard is, 
dat he t voo ral aa n d e n gewone n Inl ander h e t begri P 
eene r "hui shouding" zou k unne n . bijbre nge n, ander
deels, omd a! in de n k rin g val. person e n,. ui!m ak e nde 
de Gewe~ t e lij ke Rade n, o p ee ne v rij e ge dachtenuiting 
va n d ie zijde zee r we in ig k ans bestaat. 

W erd , aa n d e n eene n ka nt, m e t h e t o og op de 
o nvo ldoend e hes ruurs to e ru sting h e t tegenwoordig ge
west onbrui k baar geoo rdee ld vo or eene bev r edi ge nd e 

uito efen ing van ze lfbes tuu r, u i! zijn aa rd \ee nt h e! 
de rh alve eve nm in z ich !O! o rgaa n va n auton o rn ie, 
beoogende ee ne be h urti gi ng va n locale aa nge Iege n
hede n me! h e r vo or opges!e ld d oe l o m lOovee l rn O-

gelij k bij de bevo lk in g ze lve be langs te llin g d aa rvO o( 
op !e wekke n e n voora l deze op de n duur ee n acti ef 
aa ndee l in dat be he e r !e doe n ne m e n. 

Een doo rvo e rin g van h e t beg in se l d e r dece ntrali sa ti tl 

in 1907 in ho e mati g tempo ook, m e r een kl e inerc 
b estuurseenh e id dan h e t gewest n. l. me t de a fd ee' 
ling (rege ntscha p) to t gronct s lag, wa r e o p s tu k vao 
zake n te ve rk ieze n gewees t. 

Voor een uitwe rki ng in de r ichtin g va n gewes te lijl< 
ze lfbes tuu r lee ne n d e to estand e n z ich ech ter n ie!' 
.. ~.e ~oude n s de m oge lij k h e id o m va n tijd tor rijd ?: 
ee l!.r . of ande re bes!uurshoofd plaa!s va n be trekk e llj 
\ve!nig be reeke ni s nog to t e'e n ge mee nte in de n zill 
d ~r d ece11lrali satie-we tgev ing aa n te w ij ze n, is 0 0 1< 

d lt onderwerp vr ii we l uit geput . . 

O p Java e n M adoe ra de zorg voo r locale bel an geO 

buite n de ge m eente o p ged ragen zij nde aa n he t ge ' 
wes t, va lr o f sch oon de bedoe li ng der ins te lli ng daM' 
bij niet to t haar rec h t k an kome n eve nm in nog 

. I ' Ie nleuw eve n in de zaak te bre ngen zo nder ten dee 
althans op de n geko zen weg terug te ko m en. 



Niettegenstaande aan aile zijden tot eene vruchtbart: 
- actie het veld open zou liggen zoowel voor zelf

bestuur als voor autonomie, vindt men aldus zich 
Voor het feit gesteld, dat door een samentreffen van 
ongunstige factoren na weinige jareu reeds de be-

- stuursdecentralisatie in hare toepa ss ing in hoofdzaak 
op het doode punt is geraak t. 

Dat zoomin in de eene als in de andere richting 
in dien staat van zaken berust mag worden, wordt 
algemeen gevoeld. 

Ais eenheid van autonomie ware een zoo beperkt 
ressort aan te nemen, dat plaatselijke kennis en be-

- langstelling verzekerd zijn bij de leden van het be 
sturend lichaam en teven s het ressort een welbekende 
bestuurseenheid voor de bevolking behoort uit te 
maken. En zulk een bestuurseenheid is het Regent
schap, dat naas t de desa niet in onze administloatieve 

- gesch iedenis der kolonie maar in de volkshistorie in 
het volksbestaan zelf worlelt. ' 

° Ook uit een ander oogpunt beschouwd, doet het 
regenrschap krachtige aa ns praken gelden. 

In eene kolonie als deze is he t a ileen de Inland
sche maatschappij, die nor maal kan worden genoemd 
die een is met het land in zoover, dat zi j d~arbuite; 
geene bronnen va n nationnal leven kent en dus wat .. . ' 
ZII nlet uit eigen krachten schept, door assi mil atie 
met vreemde denkbeelden moet verwerven. Voor 
Indie is daarom die maatschappij de eenigeO

, die in 
zich zelve de grondslagen bezit voor een n ormale 
ontwikkeling. 

Die keuze °behoeft niet te beletten, dat in het be= 
heer der locale belangen Europeesche en andere 
ambtelijke en niet-ambtelijke ingeze tenen van vreem
den Qorsprong deelen. Staatkundige en economische 
verhoudingen, welke de inheemsche o m<latschappij 
:l Is het ware met een net van specia le belangen 
o mgeve n, wijzen vooral het eerste element ze lfs zeer 
besl is t daartoe aan. I 

Uitgaande van het standpunt, dat eene bestuurs
dec entra li sa tie, gerich: op plaatselijke autonomie, in 
e.~ne maatschappij als deze aileen dan eene werke
hJke nuttige toekomst kan hebben, wanneer zij bo
Venal in Inlandsche bevolkingskringen wo rrel tracht 
te schie ten, wanneer zi j in die kringen inzonderheid 
den bcidem voor hare ontwikkeling zoekt, . welke 
bezwaren oak daarbij te overwinnen zullen zijn, is 
het niettemin het regentschap, dat in beginsel hier 
den Voorrang eischt. 

1n die eenheid za l van lnl andsc he zijde inderdaad 
ee?e "vo lkshui shoud in g" kunnen worden gezien. De 
"blJzondere behoeften" van dien kring zullen meer 
en meer VOOr de raadsleden van dien landaard in 
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werkelijkheid de beteekenis kunnen dragen van 
"huishoudelijke belangeno"; waar de bevolking tot 
medewerking aan het beheer daarvan geroepen word [
zal zij spoedig met de gedachte zich vertrouwd kun
nen maken tot verzorging eener eigen huishouding 
werkzaam

o 
te zijn. 

(Wordt vervolgd). 

EENIGE A!'.NTEEKENINGEN BETREFFENDE 
DE A. S. VERKIEZINGEN VAN KIESMANNEN 

(door S.) 

"O nze bode" No.2 heeft de Regentsch apskiesor
donnantie (Staatsblad 1927 No. 529) in haar geheel 
opgenomen. 

Naar aanleiding daarvan nu is het misschien nuttig, 
om voor ons zelf eeni"ge aanteekeningen te maken, 
en wei hoofdzake lijk over de eerste 11 artikelen, 
welke handelen over het kiesrecht en de aall\"ijz ing 
van kiesmannen, aangezien ze reeds in Mei a. S. 

moeten worden toegepast. . 
Het is een ieder bekend, dat de R. K. 0. (Regent

schapskiesordonnantie de Z. g. getrapte verkiezing 
voorschrijft: de leden van den Regentschapsraqd 
worden gekoze n door de kiesmannen, terwijl deze 
door de kiesgerechtigden worden aangewezen . 

Wie kiesgerechtigd zijn, worj t bepaald bij art. 2, 
R. K. 0; praktisch zijn kiesgerechtigd: 

r. ai le mannen en vrouwen (Inheemsche onderdanen 
niet oNederi anders), die naar schatting den leeftijd van 
21 jaar hebben bereikt, die: 

a. gerechtigd zijn tot het kiezen van desahoofden, 
en dus degenen, die aangeslagen zouden zijn in 
de "padjeg kepala", ware deze niet eerder afge
schaft. 

b. aangeslagen zijn in de inkomstenbelasting, per
soneele belasting, vischvijversbelasting, landrente, 
enzo 

Voor onze coJlega's m. p. b/ h B. B. die wei in de 
verkiezings-commissies zullen moeten zitten, is het 
aa n te raden, om bij de verkiezing ter ohand te nemen : 

1. het register "padjeg pantjen" oftewel het kohier 
voor de »padjeg kepa\a". 

2. de kohieren voor de inkomstenbelasting (de hierin 
voorkomende namen van hen, die bereids zijn 
vermeld rn het register »padjeg pantjen " niet 
meer in aanmerking nemen). 

3. indien noodig ook het kohier voor de Landrente 
en de personeele belasting. 



4 

II. Aile gepensionneerden of onderstand-genietenden, 
wachtgelders, die niet in de inkomstenbelasting 
zijn aa nges la gen. 

Ill. Bewoners . va n perdikan-desa's, grafbewakers, 
goero&s Santri, moskee-personeel, die vrijgesteld 
zijn van e enige belasting. 

De artikelen 3 en 4, van de Regentschapskiesor
donn antie noemen de gevallen op, wanneer iemand 
niet deel mag nemen aan de verkiezing van kies
mannen. *) 

Deze verkiezing van kiesmannen moe t, volgens 
art. 6 R. K. 0, reeds in Mei 1929, over het ge hee le 
gewest Midden-Java pl aats vinden, omdat op 1 J a
nuari 1930, dan ail e Regentschapsraden bereids ge
vorm d moeten zij n. 

De verk iez in g geschiedt desagewijs. Een d esa 
vormt voor de aanwij zin g van kiesmanne n, op zich 
zelf een kieskring, terwijl gebiedsdeelen, di e niet tot 
een desa behooren, bij een desa kunne n worden in
gedeeld of tot een of meer kieskringen worden ge
vormd. 

De aanwijzing van kieskringen geschiedt voor het 
eerst, ingevolge art. 43 R. K. O. door den betrokken 
Regent en wei voor Maart of in de eerste 
dagen van Maart. Bij besluit wordt door dezen 
Hoofdambtenaar tevens bepaald, in welke van zijn 
onderdistricten t.b.v. een vlot verloop van de aanwij
zing der kiesmannen twee kiescommissies tegelijk 
werkzaam zullen zijn. 

Art. 9 R.K.O. zegt in lid 2, dat de ass. wedono 
in zijn ressort lid en tevens voorzitter is van de 
commissie . In belangrijke onderdistricten, waar m e n 
met een kiescommissie niet kan vO ls taan, zullen onze 
collega's m.p. bjh B .B. successievelijk als lid tevens 
voorzitter moeten optreden in de tweede commissie. 
Als zoodanig worden ze m et de andere leden en 
plaatsvervangende leden der Commiss ies benoemd 
door de districtshoofden, die zelf niet in deze com
missie zitting kunnen nemen, aangezien ze late r als 
Voorzitter zullen moeten fungeeren in de Comm issie 
voor de verkiezing van de Raadsleden: 

Nadat dus door den Regent is b<:paald dat in eenig 
onderdistrict een of meer commissie'~ werkzaam 
zullen zijn, stelt de wedono bij besluit de led en en 
plaatsvervangende leden aan. 

Is in een onderdistrict een commissie voldoende , 
Noot *) 

Art. 3, absalullt uitgeslot~n (ontzet va n het kies recht), komt dus 
m et Vo or tn de kleze rslij s t. 

Art. 4. tijde/ijk uitgesloten. Be trok k~n e komt dus voo ' d 
k' I" r tn e 

leze rs '1SI, maar mag zijn recht niet uitoe fe ne n, 

Red. 

dan wijst hij als leden aan : d e n m.p., een der districts· 
of onde rdi stricts-sc hrij ve rs en den be tro kken loe rah, 
e n als pl aa tsve rva nge nd e lede n d e n be trokke n tjarik 
en d e n oudsten kamitoewo der d esa . 

In het andere geval, waari n dan tw ee kiescommis, 
s ies naas t elkaar zull e n werken, zullen in d e prak' 
tijk in d e 2e Commissie o nze collega's m . p . B. B. 
al::; voorzitter moeten fungeeren e n als zoodanig zulleD 
zij de verkiezingen le iden e n in voorkomende geval. 
len staande de verkiez in g beslissingen moeten nemen. 

Ais lede n der kiescommissie's of als voorzitter van 
de 2e kiescommissie kunnen ook andere perso nen, 
geen B. B. ambtenaren, worden beno e md. Doch 
aangezien de lede n d e r Commissie geene tege moet-
koming of schadelooss telling voor de door hen ver
richte werkzaamheden krijgen, is het o. i. van zelf
sprekend, dat niet vee I personen daarvoor te vinden 
zijn. Ook mogen we niet vergeten, dat in deze 
nieuwe kwestie in de bes tuursvoering menigeen nog 
voorlichting behoeft, vooral in en buiten de hoofd
plaatse n van afgelegen regentschappen, zoodat ten 
slotte de B. B. ambtenaren in deze voorshands op 
zichzelf zijn aangewezen. 

De doors nee desaman toch kan van zichzelf moei
lijk zeggen, dat hij al wat weet van de komende 
dingen: Ais in de maand Mei a.s. de kiescommissie 
hem oproept tot het bijwonen der verkiezingsbijeen
komst, zal hij aan zijn vrouw niet kunnen verklaren, 
wat hij eigenlijk zal moeten doen. Waarvoor en wi e 
er gekozen moet worden? De loerah is lOch nog 
in functie en wal hij kiezen moet is hem nog niet 
duidelijk. 

Hiermede hebben de kiescommissies rekening te 
houden. 

H et aantal te verkiezen kiesmannen voor el k~ des9 

of kieskring is afhankelijk van h et zielental van de 
betrokken desa of kieskring. Art. 8. R . K. O. stell 
h e t aaptal kiesmannen voor een desa met 500 in
woners of minder op een, voor 501 t Im 1000 in ' 
woners op twee enz. 

Ais grondsJag voor de vaststelling van het aantol 

aan te wijzen kiesmannen, neemt men het aantal in
woners (mannen, vrouwen, kinderen) van elke deS it 

op 1 Januari 1929. Hiervoor behoeft geen afzonder-
Jijke te lling te worden gehouden; men kan volstaliO 

met he! aamal, volgens de desa-adminis'lratie. 
In Maart dienen de di s tricts- en onderdistrictshOof' 

den bereids van kiezerlijsten te zi jn voorzien. oaar; 
voor kunnen dienst doen het "kohier padjeg kepala 
aangevuld met de namen van hen, die aanges lageO 
zijn in andere belastingen, w aarvoor kohieren zijO 
opgemaakt, en met de namen van hen d ie wei ill , 



eenige dier belastin ge n lOuden zijn aa ngesla gen, in
dien zij niet voor een de e l of voor het geheel van 
hun inkomen vrij s telling genoten. 

Nog in dezelfde maand Maan of uiterlijk begin 
April dienen de di strictshoofden een voorstel aa n 
den betrokken regent in, tc:neinde deze in de gele
genheid te stellen, medio April een z. g. verkiez in gs
schema aan den resident ter goedkeuring aan te bie· 
den. Dit schema bevat o. m. 

a. nummers en namen der desa's of kieskringen. 

b. aantal inwoners (Inheem sche onderdanen ni e t
NederlatJders) der desa's of kieskringen. 

c. aantal te verkiezen kiesmannen voor elke desa 
of kieskring. 

d. aantal kiesgerechiigden van elke desa of kies
kring. 

e. datum en uur vastgesteld voor de verkiezi ng. 

f. door welke kiescommi ss ie de verkiezing za l 
worden geleid. 

(Iste of 2de commissie). 

Bij de vaststelling van de data der verkiezing is 
het aa n te be ve len, zo o te re geien, dat aile ve rki e 
zin gen plaats hebben vaar bijv. 20 Mei. Zulks is 
noodig, om eventueel bij de verkiezingen gemaakte 
fouten, die voor dezen keer wei niet geheel zullen 
uitblijven, te herstellen. 

Art. 8 (lid 2 en 3) R.K.O. spreekt van " rege lingen 
Uit te vaardigen door het in een kieskring door den 
regentschapsraad inges teld orgaa n, enz." en bepaa lt, 
d.at bij de vaststelling va n deze regelingen lOovee l 
moge ijk de bestaande gebruiken voor de verkiezing 
Van desahoofden worden in acht ge nomen. 

Bedoelde regelingen moeten derh alve uitgevaa rdi gd 
wOrden in desa's, die op zich zelf een kieskring 
vormen door het desahoofd. Doch zal de loerah , 
van een de~a daar aan den lOp van den Moeria of 
op de hellin g van den Siamet lOnder hulp v~n den 
B. B. am btenaar in staat zijn, zulk een regelm g sa-

men te ste ll en ? 
Zonder eenige reserve haast, zou het antwoord 

Ontkennend luiden. Want wij ze lf zouden zondtr 
VOorlichting. ook vreemd staan tegenover deze 
"n ieuwigheden." 

Zulk een regeling als hooger cedoe ld, di e voor 
de gehee le d esa lOU moeten ge lden, moest dus vo l
gens de ad mini stra ti eve ga ng van zaken in de desa, 
bil' d d d keurd en opge-esa-vergadering wor en goe ge , 
no men in het register del' desa- bes li ssingen ~reg l ster 
rem boegan d esa). Moes t men deze handehvlJze vo l-
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gen, dan lOU elke desa een bijeenkomst moeten 
houden en er zou heel wat tijd gemoeid zijn, aleer 
in een onderdistrict aile desa's de voorgeschreven 
regeling op schrilt hebben ..... en dan is het , nog 
een groote vraag, of de desaman begrijpt, waar al 
dit gedoe eigenlijk voor dienen moest! 

Art. 8 lid 2 R. K. O. schrijft die regeling echter 
uitdrukkelijk vOor. Ergo, de loerah moet geholpen 
worden. En in de pracrijk komt het hierop neer.: 
de loerah een kant en klaar samengesteld reglemem 
te geven ter navolging, een reglement, waarvan hij 
misschien den inhoud slechts half en half begrijpt. 
Doch dit hoeft ons niet bezorgd te maken. Wij zijn 
imm ers in een beginstadium en aile begin is moei
lijk.-. Intusschen staat de bestuurshervorming voor 
de deur, de rijd dringt. Van hoogerhand wordt den 
am btenaren dan ook een ontwerp van zulk een re
glement aanbevolen en de ambtenaren verwerken dit 
ontwerp in de landstaal lOt een voor de desa ge
schikte "pranaran kanggo milih Pemilih ing' desa ... ." 

Hoe zulk een pranatan on geveer luidt, zien wij 
hierachter (Bijlage A). 

Zooals wij in art 7 en 8 van de pranatan zien , 
zijn lOoveel mogelijk de voor de verkiezing van 
desahoofden bestaande ge bru iken in acht genomen 
(vergelijk art. 8 lid 3 R. K. 0.), terwijl in de geheele 
pranatan zoowel de kiescomm issie als de kiesgerech 
tigden een leidraad vinden bij de aanwijzing van 
kiesmannen. 

Onze coll ega 's M. p. 's B. B. die Of als lid van 
de commissie Of als zelfstandige leider van de 
verkiezing zullen moe ten oprreden, hebben dus 
terdege met deze pranatan te maken. 

V oor elke verkiezi ng is het aan te bevelen, dat 
de kiesgerechtigden nog eens in het kort aan de n 
inhoud van de prana tan worden herinnerd, en dat 
in ver band met het aantal inwoners der desa 
(kieskring) bij die verkiezing ...... kiesmannen 
moeten worden aangewezen. Voor het begin der 
verkiezing wordt door de Co mmi ss ie beslist, 
wan neer er eenige rwijfel is gerezen omtrent de 
kiesgerechti gd heid van opgekomen personen. He t 
zou ook niet overbodig zijn, de aanwez ige desalieden 
te verk laren, wie kiesgerechtigd zi jn , wie lOt 
kiesmannen kun nen worden gekozen, vooral waar de 
pranatan hierover niet spreekr, er. wat de gekozenen 
later hebben te doen . "'*) 

.0) Niet vergeten mede te deeien , d.t de kiesmannen geen 
inkomsten (bengkok, panti en dienstell etc.) gen ieten, 

Red. 

I 
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Daarna wordl bekend gemaakl, 
gerechligden (wong wadjib mili~) 

kieskring lelt en hoeveel daarvan IS 

hoeveel kies
de desa of 

opgekomen. 
Dit is noodi g, . aangezien voor de verkiezing 

vereischt is de opkomst van II. van hel aantal 
kiesgerechtigden der desa en vo o r hel bepalen van 
her kiesquolienl of zooals arl. ,6. van de pranatan 
ze gt: "Silik-Sitike Ijatjahing. ~.ltlO~ .. k~ng koedoe 
kakl oe mpoekake dening sldp - sldpnlOg Ijalon 
bisane sah k epilih. " 

Dil kiesqu otient word!, vol gens ll rt. 6 ':'!d pran :H~n, 
ve rkrege n doo r het aa nlal opgekomen klesgerec~lIg

den te deele n door Iweem aal het !lantal aan Ie wI) zen 
k iesmannen en de uilkomst, ook al is die een ge heel 
gera l, Ie verhoogen lOt het onmiddellijk daarboven 
gelege n geheel g~la l. 

In ver ba nd mel he t boven geschrevene komen wij 
aldus lO t o nders taa nd voorbeeJd: 

Slellen wij voor een desa he t zielental op 2097, 
dan is hel aa ntal te verkiezen kie smanne n vol gens art. 
8 lid 1 R. K. O . 5 (vijf) j slellen wij verder het aanral 
kiesgerechli gde n op 1209, waarvan opgekomen zijn 
850 (dus meer dan '14 vall het aantal ), dan is he t 
ki esquorient ~~~ = 85, verhoogd lOt hel naaslhooger 
gela\ 86. . 

Wa re in stede van 850 person en bij v. 864 k lesge-
. . ... 864 rechtigden opgekomen, da n IS het kl esq uo ll en t 2X5 

verhoogd tot her o nmi ddellij k da ar boven gelegen ge
heel geta l of 87. 

Zoodra de kies co mmiss ie het ki esq uoli e n bepaa ld 
heefl, maakt zij bekend, hoeveel stemm e n door ee n 
candidaal kiesman ve reen igd moe t wo rden, om ge
kozen te k unnen worden. 

Daa rop vraagt de co mmissie aan de o pgeko me n 
kiezers, wi e hunn er zich candidaa t wil s tellen voor 
kiesman of wie door he n als candi daat wo rdt ge
wensCht, waarna lOt de verkiezi ng wo rd t overgegaa n 
aan de hand van he t bepaalde in art 7 e n 8 va n de 
pranatan, waarbij d us elke k iezer van de k iescommis
sie een stokje krijg r, da r hij in een de r aa nwezige 
bussen doel. 

Art. 3 vld pranatan geefl de kiescommissie de 
bevoegdheid om , ind ien 't aamal opgeko men k ieze rs 
minder bedraagt dan ':2 V/h aanta l k iesgerechtigden 
in de belrokken desa of kieskring, zelf het vere ischle 
aantal kiesmannen aan Ie wijzen in over leg met de 
aanwezige kiezers. 

Dit over leg met de opgekomen ki ezers is ni e t 
overbodig ter voorko mi ng van even tueele k lachte n 
aangaande deze aanwijzing door de com miss ie e n , 
maakt bovendien de opkomst der kiezers ni et ge 
heel vergeefsch. 

Art. 9 en 10 rege le n sommige gevallen, :~el~~tZi~~ 
bij de verkiezin g kunnen voordoen, rerwI]1 . 
van de pranatan de kie scommi ssie in overleg ~el 

, II Olel de aanwizige ki ezers besliss tn laat 10 geva en, 
voorzien door d e pranatan. 

Nadal de verkiezin a is gesloren, maakt de Com-
., h voorae-missie een proces-verbaal op, vol gens et ~ 

schreven model op een daartoe bestemd formul ler
d
· 

I 00 I' ver aoe De noodiae blanco's zullen, a s WI) ll e ro '" 
., . d vef-ingelichr zijn, vanwege de regeertng wor en 

strekt en za l er on gevee r uitzien als bijlage B. 

In verband mel de berekening van het kiesquO 
tienr zij hier opgemerkt, dar in West- en Oost-J~~: 
in de ingevolae art. 8 lid 3 R. K. O. samengeste 
regelingen is" be paald, dat het kiesquotlent ve rk~e
gen worde' door he t aantal opgekome.n. kiesge:ech~!~ 
den te deelen door her aanlal te verKlezen klesm 
nen plus ee n, e n de ze uitkomst te verhoogen to! 

I · d I Ie aetal , her onmiddellijk daarboven Iggen e ge lee "'. 
b k · f nl e! on geachl of deze uitkomst een re u IS 0 

(blijkbaar na ar aanleidin g van art. 30 R. K. 0.) '0 

Bij de verkiezing krijgl elke kiezer overeenkomstl " 
de daar geldende re geling evenveel slOkjes als ef 
kiesmannen moete n worden aang ewezen. 

Na de o pgedan e erva ringen wordt van hoogerhand 

dit systeem niet aanbevolen, omdat deze werkmethode 

bii ee n ee ni asz in s be langrijk aantal Ie ve rki e zen kie~-
.., kk lOOk 1[1 mannen de eenvoudi ge desalieden gema e I) 

verwarring bren gt, ter wijl de resultate n der verkie
zingen ook ni e t zui ve r zijn. 

Zoo hebbe n wij bij v. een desa, die vier kie s manne~ 
moe t aanwij ze n, le rwijl bij d e verkiezin g het r. anra 
opgekomen kieze rs 666 bedraagl. H e t kiesquotie[1( 
is dan vol ge ns bo ven verm eld systeem :~~ ver
hoogd lOt h e t naast-hooger geheel getal of 134. 

Aan de opgekomen kiesgerechli gde n worden ill 
het ge heel 666 x 4 = 2664 s lOkjes uitgegeven. 

Om ail e 4 ki es mannen te ve rkie zen zijn totna l 

noodi g sleChts 4 x 134 = 536 geldige s tokjes. 
E ':! n kl e ine groe p van + 134 kiesgerechli gden knll 

dus in dit geval , goedgeorganis eerd, bij de verkieziog 
gemakk e lijk door hen gecanJidee rde personen aIl e 
vier plaalse n laten beze tt e n. Immers .elke ki ezer 
krijgt 4 s lOkjes e n om aIl e pl aa tse n door hun caO 
didaten te kunne n doen bezette n, hebben ze s lecht5 
4 x 134 s ro k jes noo d ig, welk aa ntal z ij bereids ill 
hande n hebbe n. 

Met ditze lfde voorbee ld wo rdt er, m e t toepassio g 
van de voo r Midde n-J ava aanbevo len reg~ lio g voor 
de aa nwij zi ng va n k iesman ne n, aa n de opgekom e n 



kiezers to eaa l s leches 666 x 1= 666 stokj es ve rsere k c. 
Hee k iesq u oe ie ne bedraage d an ~~: = 84, zoodar o m 
aIl e k ies mann en aan ee w ij ze n nood ig zij n 4 x 84 
stokjes of seem men, d ie ook ui rgeb rac he moeee n wo r
de n door 4 x 8 4 = 336 k ieze rs , du s d oo r de m ee r 
derheid der opgekomen kiesgerec he ig d en. 

Deze laa esee m erh ode gee fe du s be eere waar borge n 
VOo r een b illijke verk iez in g. Z e voorkom e dar in een 
d esa ee n Kle ine mi nderheid bij d e verkiezi ng de 
ove rh and heefe, wa c noodi g is, zoo lang he e grooes ee 
d ee l der k iesge rec heigde n ongeo rga ni see rd e n o nve r
schi ll ig is voor de verk iezin ge n. 

We wil le n gaa rn e hope n da r de ze onverschi ll ig
he id spoed ig p laars mag make n voor groo ee be la ng
s re llin g, o pdar w ij da n m oge n verwac he cn, da e d e 
desaliede n na voo rlichr in g we I in s eaa e z ijn om 
d eze · W esrersc he gedachee r. a. v. de bes ruursvoering 
te begr ij pen. 

Bijlage A. 

P R ANATAN KANGGO M ILIH PAM ILI H ING 

d esa 
----;-----:-:,.,-:-- ...... ... ........ ............... .............. .......... ...................................... -
wen gkon pi liha n 

Bab 1. 

1) Sawo ese dino, dja m Ian panggon an pi iih an 
• kadawo e hake denin g Ass is een e-Wedono, S are kae desa 

band j )e r sa naliko ngo nda ngake d ina ci jam Ia n pa!1 g
gonan maoe s ad jero ning desane (wen gkon pi lihane ). 

Te loeng d ina sadoeroe nge pi li h an, wong- w ong 
kan g. wa d jib ' mi lih koedoe wis d i k abari soepojo 
m e loe p ilihan ing d ina ka ng woes k aeemtokak e ikoe. 

2) Koe mi s i pili han, in g d ina Ian wektoe kang 
WO es di eerepake k a nggo pili han mesci ono ing k o no, 
sa rono njeke l pra re lan anane oewong ka ng wadjib 
m ili h Ia n m ane h k lawan ka bancoe dell illg S are kac , 
cie sa n jadij akake pi ranri kanggo mi li h. 

Bab 2. 

B ing pakoempoe lan kono Koemisi njacakake ke he 

oewong k an g wadjib mil ih ka ng podo re.k~: . o e 
Menowo -doeroen g ceran g opo sal ah s ldJ11llng -

Wo ng k e no milih o e towo ora, ono in g koempoela~ 
keno oeoo Ko em is i amoetoes i prakoro ikoe ka nll 
a d· b.. kang podo arep n ia loe k IImbanga nlfi g won g wong 
!niHh in g koempo elan kono. . . 

Poe toesa ne Ko e mi s i ikoe di coei lsi 
~n ani ng wong k ang wadjib mil ih, Ian 
In g p roces -ve rbaa l pili han. 

in g prace lan 
kase boe cak e 
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Bab 3. 

J e n ka ng po do ceko ikoe koera ng se ko 1/4 ba
koe ne oewo ng ka ng wad jib mil ih, s edje roning ko e m
poe Ian ikoe Koemisi k ang bakal an erep ake Pamilih 
ka be h kanci ri m ba ngane wong wad jib milih kang 
po do koe m poe l. 

Bab 4. 

J e n kang podo reko ikoe 1/4 bakoene m aoe oeto
wo loewih , Koemisi bandjo e r rakon m arang kang 
reko in g koe m poe ian, sopo kang gelem madjoe dadi 
djago (rjnlon), Ian an rarane wo ng sing ono ing 
koempoel an oecowo sing ora reko ing koe mpoelan 
kono sopo kang a rep d i rjal onake dadi Pemilih . 

Jen o ra o no wo ng kun g d i rjalo nake, oero lVo dj ago . 
djago (cjalon -rj alon) k ang di adjokake ora keno di 
compo ·lanraran opo k ang kase boe r bab 5, Ko e mi si 
ba nd joer nere pake oewong di d ade kake Pemil ih sa
rono an d jaloek ei m banga n pakoempoe lan (won g-wong 
kang wadjib milih). 

B ab 5. 

Koem isi mrikso Ian mo ecoes i sadj eroning koem
poe lan ikoe oego akanti ndjal oek ei mba nganin g won g
won g wad jib milih k ung p odo k oe mpoe l o po d iago · 
djngo (rjalon - rj alon) kang di adjok ak e iko e podo 
njoekoepi pacokaning oewo ng dadi pemil ih; sa n o 
ano eli s i kahanann e eja lon - rjalon maoe Ian opo ka ng 
wi s di poecoes ikoe . 

Ba b 6. 

J en w is ono rj ulon kan g d i adj okake Ian d i tompo, 
koe mi s i sad oeroe nge miwici pi lihall nere pa ke ki s kosen 
(ki esq o uri en r) joikoe &iri k -s ir ike ej aej ahi ng soe lVo ro 
(b iein g) ka ng ko edoe ka klo e mpoekake denin g sid ji 
s idjinin g ej alon bi sa ne sa h kep ilih. 

Ke he soeworo (biein g) kang koedoe kaee mpoe h ik i 
d ioendanga k e marang ka ng podo eek o in g pakoem 
poe lan. 

K iskosen ki esq out: e nr) ikoe kad adi jan so k o tja tja
hin g won g wad jib milih kang reko ing ko empoel an 
ka po ro p in g pind one k e hin g Pe milih k ang k oed oe d i 
te te pake, sa rro o ngko oIe h- ole haning pem bagian ikoe 
je n pe ej ahan di boenderake mandoewoer, je n \Vi s 
woengkoe l dieambah i s idji . 

Ba b 7. 

Sahoewise ikoe, koem is i bandjoe r ngoenda ngi won g 
wa dj ib mi lih sidji· s idj i, di w e nehi so do sidji. 

Wong ka ng wadjib mi lih, k anri di ama[- am aci suleh 
s id jinin g li d koemisi band joer m leboe idj e n ono ing 
pa nggona n roeroepan (sencongan) sarto ang lebo k ak e 
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sadane sadjeroning salah sidjining tempolong-tempo · 
long, kang di sediakake ing kono; de ne tempolong
rempolong ikoe di we nehi tondo-tondo kang tjeto 
madani karo tondo-tondo bng di anggo dening sidji
sidjin ing tjalon, sarto tjatjahe podo karo kehin g 
rjalo n. 

Bab 8. 

J e n kabeh wong kang wadjib milih. kabeh tjaIon
t jalon Ian lid koemisi kang wadjib milih in g sadj e -

. deso k . d ·1 · ronln g k ·j ·h ' ono WIS po 0 fil Ih, tem-we ng on pi I an 
po long-te mpolon g bandjoe r di boekak ono nga repane 
wo ng akeh, isining tempolong- tempolong maoe di 
iweng dening koemisi, menowo pe rJoe keno di bantOe 

·wong- wong lij o. 
Ka ng kepil ih dadi P e milih joikoe kang oleh so da 

akeh dewe ka nti njo eko epi dj atahe ki skosen (kies
q uoti ent). 

Koemisi sa nali ko ikoe bandjoer ngondanga ke poe
toesa ning pilihan iki. 

Bab 9. 

1) jen anane tjalon-tj alo n kan g di tOmpo koerang 
oetowo podo karo akehe Pemilih kang ko edo e d i 
p ~li h, moe?g di anakake p ili ha n sa pi sa n, kekoerangane 
dl lele pa ke den ing koe mb i p ili han kant i lim banganing 
koempoelan. 

~ ) ?epomo kehe tj alon ka ng di lompo loewih 
ak~h llntm bang tjal jahe Pemilih kang koedoe .di 
pdlh, sarro sawoese pi lihan sapisan oIeh -oleha ne 
doeroen~ anjoe koepi tjal jahin g P e milih b ng d i 
karep.ake, dl a ll a~ake pi lihan kapindo, jen pe rl oe 
nganu ka teloe, In g antaran e tj alo n·t jalon kang 
doeroen g kapi lih . 

3) Nalikane pi lihan ka ng kapindo Ko emis i ke 
nO,lak Ija l on - Ijal~ n kang ing pilihan kapisan moe~~ 
~I.eh. soeworo (blt ing) sit ik, na nging keka rene Ij alon 
pehe. ? ra keno koerang soko likel loro ne Ija lj ahi ng 

eml llh kan g isih koedoe di p ili h 
4) . 

I' h Manowo ono Ijalon loro oelOwo loewih ka na 
o e So~w or.o (biting) podo kehe, sarto kehin g b iti n b 

maoe WIS .n)oekoepi djatah ing ki skosen (ki esq UO li enlf 
m.ongko ljalon- tj alon maoe ora bi so kapili h ka beh 
d)a.laran goenggoenging Pe milih kang koedoe di 
pdlh baka l keloewihan, Koemisi bandjoer d . 
(nglotre), tjalo n ka ng menang oe ndine d~ goen I 
kapilih . langgep 

Bab 10. 

. ~an.ow? sawise pili han kap isan oetowo ping teloe 
tJatJahe tja IOJl kang wis di pi li h dad i P e milih . ·h 
koerang, doeroeng njoekoepi ke hing P e milih kl:~g 

ko edoe di pilih, Ko e mis i ono ing koempo ela n kono 
oego, klawan limban gan e wong wadjib milih kang 
podo koempoe l, bandjoer netepake sa k e hin g Pemilih 
kang isih koerang, ka nli angelingi ol e h-o lehanin g 
pilihan-pilihan sing oewi s. 

Bab II. 

Toemrap sake hin g k ahanan kang d0 e roeng di 
atoer ing pranatan iki, bakal di poetoes i dening 
Koe misi kanti limbanganin g wong wadjib milih kang 
pado ono ing koempoelan. 

Bab 12. 

Sahoewise pa gawejan keseboet bab · babing doe
woer rampoen g, pilihan di toetoep, koemi s i bandjoer 
agawe proces·ve rbaal kang ngemot lakoene pilihan 
sarlO kabeh kabolane oewong w 3dj ib milih Ia n tjalon ' 
Ijalon ono ing koelnpoelan kono, sarto poetOesan
poetoesaning koemi s i, ono ing blanco k a ng woes di 
lelepke, Ian toeroenane proces-verbaal iki dikiriOl' 
marang prijaji kase boet in g bab 10 (2) R. K. O. (jt) 
ikoe kepolo - di slrict.) 

Bab 13. 

j e n sak doeroenge tanggal 1 j uni a ll angin g sa
woese pilih an di toetOep, ono lowonga n pemilih. 
koe misi anelepake ga nline . Den e manowo anane 10-
won ga n mao e sak- wise tangga l 1 Juni , lowongan ikoe 
ora di tetepi mane h. 

j e n ono pilihan ka ng ora m anoet atoera n iki o e W
wo Regenlschapskie sordonnantie Ian pili han maoe-· 
dianggep ora sah , k e polo di s trict ambatal ak e pilihao 
mao e. 

Sa bandjoere k e polo district ne lepake ing d iot) 
sadj e ronin g sasi M e i, Koemi s i pilihan bakal agaWe 
pilihan maneh. 

P ranatanin g pili han kap indo iki oego m anoel pra
nalan s in g wi s kalemtokake. 

J e n pili han kang k apindo ora bi so di anakake iog 
sas i Me i, ki eskoe mis i bandjoer nera nga ke ing proces
ve rbale an!ar, sebabe ora ono Pemilih kan g ke pilih ~ 
sa rto band)oer netepak e Pemilih sa rona meo ge! ~ 
o leh -oleh ane p ilih an kan g di batal ake maoe. 

B ab 14. 

P ranalan ik i di anak ake manoet opo ··ka ng k ase ' 
boe ! ing R. K. O . bab 8 odo-odo kap in do Ian ka le loe-

k lawan me nge li tilimbangane sare kal desa ___ 
we ngko n p il ihall 

.......... ..................... ....................... tangga l 1929 ' 
Kepo le desa .............................. ... .... ............ . .. . 

we ngkon p ilih an ..... ................ ...... .... .................. ...... ....... . 



Bijl age B. 
Mod el III. 

PRO CES - VERB A AL VOOR DE A AN W ljZI NG 
V A N K IESM ANNE N , B ED OE LD IN ART. 10 

R EGE NTS C H A PSKIESORDONN AN TIE 
(ST AAT S B L A D 1927 No. 529). 

K a boep aten ................ ....................... .. Di s tri c r p ili han ............... ........ .... . 
desa 

w e ngk o n pi li ha n """ """""""""""':"""""""'" .. ..... No . .............. ............ : 

PRO C ES- VER BAAL PILI H AN O RA NG 2 P EM ILIH (K I ESMAN~) . 

(1) P ada ini hari. ..... ................ .. ... M e i 1929 kira ora ng ja ng 
be rtand a tangan di bawa h ini : 

~ ::: :::: :::::::::::::::::::::::: :::::.....: ........ ~ :::::::::: :::::::: :::.:::::::::: :::::::.::.:::::::::::: :::::. ! ~ 
3 ... ........ ....... ............................... di .............. .. ........ ..................... .. ......... .. .......... 1} 

m e no e ro e r fa rsa l 9 da ri Rege nrsc haps ki eso r donn an rie 
(p ran aran p ilih an Kab oepate n) da n p e ne re pan Wed o no 
d ' . Is trtct.. .... ............................ .. .............. .... tr .......... ... _ ...... Apr iI1 929 No .. .• 

te lah be rdj alan k oe misi e pilih a n d i d esa 
w e ngko n pil ih a n 

.. ............ ............. No .......... .. ..... .. ... d a le m di s trict p ilih a n ...... .. ............ . 
aken m e nga dake n p il iha n o ra ng2 pe mi li h (k ies m an 2) 
b oewa t d esa " 

we ngko n p il ihan Itoe, jang ake n wa dj ib memi li h 

anggo ta-a nggo ta Ra pat K a boe pa re n .......... ................ .. .. .......... ........ . 
(2) S jah da n sesoedah nj a k oe m poe lan p ilihan ter bo ek a 
kita o ra ng lalo e m e mbe ri ka re rangan jap. g dje las ke 
pada jang had lir baga im a na atoe rann ja h al p il i h an 
ora ng o ra ng pemilih itoe, m e noeroe t ada t k eb iasa 
a nnj a pilih an lo e ra h desa d a n m e noe r oe t prana lan desa 
te nta ng p ilih a n ora ng o ra ng pem ilih , jang re lah d ir e-

1~ desa te p ... e n o le h pa m erentah .. ............... ..... . 
we ngko n p ili han 

(3) Sa te lah itoe, diterangken di bawa h in i : 
a . ba nj akn ja djiwa o ra ng Boe mipo e tra d idalem 

desa ------;----..,---- ... . .. .............. .. .......................... .. .... .. ....... ..... .. ...... .. ...... . 
we ngko n d esa 

-= -
Karera nga n ren ra ng dj ago -d jago 

N o m e r Pan dai m em ba rja 
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b. ba n jaknja orang pemilih (kiesman) jang perI ~ e 
di pi lih .. ..... ........ .. .. ........... . _ .... . 

(4) Maka kita o rang laloe priksa ad a nj a dan ban jak
nja ora ng berhadlir ja ng wad jib pil ih o rang o rang 
pe m ilih itoe k edapet banj aknj a .. ...... ............ orang; adapoen 

.................... orang ja ng b rel ah dim asoe kk e n kedalem daf-
e loe m 

tar pe millh (ki eze rlij s t) rerdape t ~id a Iwad jib pili h, 
e toe 

d an di k lo ea rke n da ri p ada d f . 
a tar !toe. 

dim asoekke n keda le m 

(5) M ak a p e n d ape la n k ita ora ng sehabisnja pem e
riksa'a n ito e, ba hwa : 

. desa 
banjaknj a ora ng d lda lem . . itoe 

wengko n pllIhan a. 

ja ng wa dj ib m e milih ................................................ .... ; 

b. banj aknj a ora ng wa dji b m em ilih jang hadlir ........ .. .. .. 

(6) Ma k a d ari sebab o ra ng wad jib memil ih jang 
sa rn a 

hadlir ked ape l leb ih rj alj ahnj a 
denga n 

dar i pada 
seperem -

desa 
palnj a p okok ora ng itoe d id alem k ' I' h weng ' on pI I an 
lalo e kila orang me netepke n banjaknja kiesquorient, 
jai to e sedikit n ja soewara jang perloe diberi k epad a 
d jago, soepaja bo leh dipi l ih mendjad i orang pemilih 
(kiesma n), pe ndaperannja k iesquotie'n t itoe ..................... dan 
sa re ro es nja d ire rangken ke pada jang hadlir. 

(7 ) A dapoe n sesoedahn ja ito e k ira orang ta nja, s iapa 
jang ake n did jadiken djago boewa r p ilihan in i; ka te-
r angannj a ja ng dih adepken mendj adi djago ......... _ ......... .. 
o ran g. A nr aranj a orang itoe terdapet.. ................ _ ........ ora ng 
ja ng menjoekoepi apa ja ng terseboe t dida lem fatsa l 
7 R. K. O . 

(8) Kemo e dian dar i pada iroe k ila orang m e ndj a
desa 

lank en p ili ha n m e n oeroet pranata n k ' 1'1 we ng O il pI Il an 
terse boe r, pe ndapera nnja : 

Banjaknj a soea ra pada satoe- I 
satoenja djago, pada 

dan 
pi lihan ja ng. Pendape-

Oe r oe t N a m an ja P ak e rdj alin m e noe li s dengan hoe -
tan . 

per ta m a k adoea k a tiga. O emoernj a. roef apa. 

- I 
2) 3) 
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A d apeen d jago n r ............................ : .......... : ........ dan ................ : ......... . 
pendapetannja soeara sama banJa~n!~, maka dan p.a 
da sebab orang itoe ta' dapet dlplll.h semoea, klla 
orang mengadaken loterij antaranja, Jang menang dan 
terpilih nr ........ . 

a . 

(8) Dari pada sebabnja : 

banj aknja orang wadjib memilih jang hadlir koe
rang dari pada saperempatnja pokok or3ng itoe 

desa 
da I e m ==----------:--:-:7"-

wengkon pilihan 

h. 
c. 

tiada orang djago jang dihadepken. 
. .. .. d' d' orang t'JatJ'ahnla dJa go png terplllh men Ja I 

. d mes-pemi!ih (kiesman) mas ih koerang dan pa a 

tinja j • ng 
maka kira orano laloe 3IT,bil timbangannJa ora .. 

. ~ . I I 1'1 koeffi lSI wadjib memllh lang hadllr, a oe 0 11 ) 

ditetepken mendjadi orang pemilih (kiesman 

jang terseboet dibawah ini: 

KATERANG AN TENTANG ORANG PEMILIH JANG DITETEPKEN OLEH KOEMISI 

I 
Katerangan 

N __ o_m __ e~r~------------}_---p-a-k-e-r------il--------------~p--an---da--im __ e_m_b_a_t_j~ad-a-n---m--e-n-o-e-li-s~-----I-a-i-n~--la_i_n_. __ ---
N . Oemoer 

amanJa dJ'aannJ'a dengan hoeroef apa. oe roe t 

(9) Maka pendapetan2 semoea ini kita orang laloe 
beri bertahoe den gan terang kepada segala orang 
wad jib me milih jang hadlir j lagipoen kita orang tanja 
kepada orang itoe, bahwa apa ada keberatannja. 

( 10) Ka terangannja orang wadjib memilih jang 
h adlir , bahwa : 
a. tiad a kaberatan soewatoepoen j 

h. ada keberatannj a se perti terseboet dibawah ini: 
1 ...................... ..... ........................... ................ _- ....... .................... ........................ . 
2 ..................................... ........ ... ... . ............................................ -.... ....... ........ . 
3 ......... .......................... . .................................... ..... ...................................... 

Maka balesa nnj a koemisi ten tang k eberatan itoe : 
1 .......... ............................................... . ...................................... .......... ....................... 
. 2 ......................................... : ............................................................ ................... ...... . 
3 ..................... _ ... .................................................... .. ............................ ........ .. .......... . 

Hal ini diterangken le bih d jelas d ida le m so erat jang 
terlampir pada proces-verbaal in i. 
(11) Adapoen selamanj a pili han ini an ggota ko emisi 
jallg be rna rna ................................ ................. d i wa k iii ol e h .. .......... . 

sakit, . 
sebab d I dan dldalem pi li han ko emi si be . a a a angan 

rOJah adanj a, seba b .................. '"'''''''' ....................... ......................... . 

2) 4) 

(12) Maka setelahnja koempoelan tertoetoep laloe 

proces-verbaal ini diperboewat oleh koemisi denga ll 

sebenarnja pada tanggal jang terseboet diat3s. 

Koemisi pilihan 
1 ........... ........................................................ _ ........ _ 
2 ....................... .......................... ... .. ...... ... ...... ............ , 
3 ......... ..... .... ......................... ... .......... ......... ........ , .... ... , 

Katerangan: 

, 
pangarsa. 
anggo ta . 
anggo ta . 

Perkata'an jang tiada 

1) nama, djabatan 
kediaman. 

perloe haraplah di boenoeh. 

atau pakerdjaan, dan tempa! 

2) Latijn, Diawa, Arab. 
3) perloe diseboet bahwa djago man a jang terpilil1, 

dan pada pilihan nomer brapa, jang menang IO~ 
terij, jang tiad a te rpilih, d an jang tiada toeroe! 
pilihan kedoewa dan ketiga. .. 

4) kalau tjatjahnja orang pemilih ta' dapet ditjOe
koepken, oleh sebab orangnja jang bi sa batja da ll 

toeli s koerang, haroes di terangken. 

(Behoo rt .bij besluit van den Gouve rneur van Midde fl ' 

Java va n ......... ... ............... ······ ................ ... ....... .1929 No .... .......... ............ ) 



REGENT 5 C HAP 5 = 0 R DON NAN TIE. 

(St. 1924 No. 79;St. 1925 Nos. 398en620; St. 1926 

Nos. 254373 en 526; SI. 1928 No.2). 

H 0 0 F D 5 T U K I. 

Al ge meene bepalingen. 

Art. 1. D eze ordonnantie kan worden aangehaald 
onder d e n titel van "Regentschapsordo nn antie" . 

Art. 2. In deze ordonnantie worden ond er bes\uire n 
mede verslaan verordenin gen. 

Art. 3. (Gewij zigd bij SI. 1926 No. 373). 1. De 
regentschappen op Java en M adoera kunnen worden 
aa ngewezen als zel fs tandi ge gemeenschappen op den 
voel van het eerste lid van artikel 67c van het Re
gle ment op hel beleid der R egee rin g va n Neder
landsch-Indie. 

2. Tot het gebied van hel regentschap in den 
zi n van deze ordonnantie behoor! niel he l gebied 
va n de bin ne n de gre nze n van he t .regentschap ge
legen s tads gemeente n. 

3. De ordonn antie, waarbij een regentschap 
als zelfstandig ge mee nsc hap wordr aangewezen, wordt 
" i nste lli ngs- ordon na n ti e" genoemct. 

a . 

b. 

H 0 0 F D 5 T U K II. 
De bes tuursorga nen van het rege ntschap . 

AFDEELING 1. 
• 

Aigemeene bepalin gen . 

Art. 4. Het bestuur van het regentschap bestaat uit : 

1. den regentschapsraad; 
2. het college van geco mmirteerden e n 
3. den rege nt, 

dan weI: 
1. den rege nt schapsraad en 
2. den rege nt. 

AFDEELING 2. 
o 

De Rege ntsc hapsraad. 

Art. 5. (Gewijzigd bij St. 1925 No. 398). 1. Vo~r 
elk regentschap \vordt bij de inste lli ngsordonnanue 
het aantal leden van den regentschapsraad vastge
Steld, zoomede het aanta l dezer leden, dat door 

verkiezl'ng "'ordt e\"ezen w aang ,v • 

1 1 

2. De ove rige leden, worden benoemd door 
den Gouverneur, na indicning door den regen I van 
eene aanbeveling van twee personen voor elke te 
vervullen pl aa ts. 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde ordo n
nan tie wordt ill.ee ns aangewezen het aan tal led en, 
dat be hoort (Ot de: 

a. onde rdanen Nederlanders ; 

b. in hecm sche onderdanen-niet- N ederlanders ; 

c. uitheem sc he onderdanen-nier-Nederianders. 

4. D e lede n behoorende tot de o nder b ge 
noemde gro e p vormen in den regentschapsraad de 
meerderheid. 

Art. 6. Lid van den regentschapsraad kunn en aileen 
zijn mannelij ke Nederiandsche onderdanen, die inge
zetenen van N ederlandsc h - Indie zijn, hun werkelijk 
verblijf hebbe n binnen het re ge ntschap, de afzonde r
lijke binnen de gren ze n van het rege ntscha p gelegen 
gemeenten als bedoeld in het tw eede lid van artik el 3 
daarbij inbegrep en, den leefrijd van 25 jaren bereikl 
hebben, de schrijfkuns t met L atijnsche karakters 
machti g zijn, niet krachtens onherroepelijke rechter. 
Iijke uitspraa k de beschikking of het beheer over 
hunne goede ren heb ben ve rlo ren, of va n eenig recht 
of eenige bevoegd heid zijn ontzet, noch in s taat van 
failli ssement verkeeren. 

Art.. 7. 1. Het lidmaatschap van den regentschaps
raad is onvereenigbaar met de betrekking van: 

a . v ice·presiden t of lid van dell R aad van Neder-
land sch-Indie; 

b. alge meen sec reta ris; 

c. hoofd van een departem ent van algemeen bestuur; 

d. Gouverneur of resident; 

e. lid van h e t college van gedepu teerden; 

f. sec retari s van den provincialen raad ; 

alsmede met een betrekking, waaruit reken
plichtigheid dan we I ondergeschiktheid aan den 
re gentschapsraad voortvloeit. 

2. De in het voorgaande lid genoemde betrekkingen 
worden geacht niet vervuld te worden, indien zij 
tijdelijk worde n w aargenomen, tenzij die waarneming 
voor langer dan zes maanden wordt opgedrage n of 
reeds zes maa nden heeft geduurd. 

Art. 8. 1. De lede n van den raa d mogen : 

a. in rechtsgedingen, waarin he t r egentsc hap betrok 
ken is, niel als advocaat of procureu r werkZ8a m 
zij n ; 
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b. over de vaststelling of goedkeuring der rekening 
van een Bchaam, tot welks bestuur zij behooren, 
met uitzondering van · de regentschapsrekening, 
niet medestem,nen; 

c. geen werken, levering;en of transporten ten 
behoeve van het regentschap ~annemen, noch 
zich borg daarvoor stellen, of daarin, hetzij 
rechtstreeks, hetzij zijdeBn!!s, deel hebben; 

d. middellijk, noch onmiddellijk deelnemen aan 
onderhandsche pacht van zaken van het regent
schap of aan het koopen van betwiste vorderingen 
ten las te van het regentschap. 

2. Van deze verbodsbepalingen kan de raad in 
bepaalde geva llen dispensatie verleenen, indien het 
bela ng van het regentschap dat vordert. 

Art. 9. (Gewijzigd bij St. 1925 No. 398). 1. De 
verkozen en benoem de raadsleden hebben zitting 
gedurende eene per iod e van vier jaren, aanvange nde 
op her lij dsli p der in werk in gtred ing van de ins tel
lingsordon nan ti e. 

2. H ij, die ter ve rvullin g van een opengevallen 
plaats tot lid van den raad wordt verkozen of be 
noemd, treedt af op het tijd s tip, waarop de in het 
vorige artikel bedoe lde periode eindigt. 

3. De aftredenden zij n dad eli jk weder verkit::sbaar 
of benoem baar. 

Art. 10. Bij ordonna ntie wo rdt ge regeld de bevoegd 
heid tot het k iezen van de lede n van den raad, 
zoomede de wijze, waarop de verkiezing plaats 
heeft. 

Art. 11. (Gewijzigd bij St. 1926 No. 526). 1. De 
benoemde of verkozene geeft, binne n twee weken 
na ontvangsl van het hem d oo r den regent toege
zon~en bericht van zijne be noemi ng of verkiezing, 
kennis aan den regent of hij de benoeming of ver
kiezing aanneem t. 

2. Indien de verkozene in meer dan een kiesdistrict 
verkozen is en zijn e verk iezing aannee mt, deelt hij 
den regent tevens med e voor welk kiesdistrict hij 
zijne verkiezing aa nvaardt. 

3. De regent dee It de beslis sing van den gekozene 
of diens verzu im om binnen den ingeschreven termijn 
kennis te geven of hij de verkiezing aan neemt, te r
stond mede aan den voorzitter van het be trekke lijk 
stemkantoor. 

4. De benoemde o f verkozene word t, bijaldien hij 
den in het eerste lid ges telden termijn zonder k e n
nisgeving laat voorbijgaan, geacht de benoeming of 
verkiezing niet aan te nemen. 

Art. 12. 1. Alvorens den verkozene tOt de zilting 
van den raad toe te laten, overtuigt de regent er 
zich van, dat de verkozene aan de vereischte.n voor 
het Iidmaat3chap voldoet. 

.. deel 2 .. In geval van twijfel, of indien naar zlJn oor _ 
de verkozene niet aan de vereischten voldoet, beshsi 

op voorstel van den regent, de regentschapsraad 

omtrent de al dan niet - to elating. 
3 V an elke beslis s in g wordt terstond kennis gege

yen' aan het college van gedepU!eerde~ en aan den 

betrokkene. 
4. De niet- toegelatene wordt met de redenen vaO 

's raads beslissing bekend gemaakt. 

5. Van di e bes li ssi ng staat den niet -toegelate ne 

zoomed e den rege nt en elk lid van den raad ged u' 
rende vier weken hooger beroep op het college va O 
gedeputeerden open. 

Art. 13. 1. W anneer leden van den regentschaps' 
raad hun onts la g ne m e n, richten zij hun daartOe 

s trekkend schrijven aan d e n re ge nt. 
2. _ Hij, die zijn ontslag genomen heeft, blijft li d, 

totd at zijn opvolge r de benoe min g h eeft aanvaard,OI 
tot de zitling is toegelaten. 

Art. 14. 1. Een lid van den re ge ntschapsraad, eeo 
der in artikel 6 ve rm elde vereischten verliezende, 
of een d e r in artikel 7 onveree ni gbaar verklaarde 

betrekkin ge n aa nnemende, houdt op lid te zijn. 
2_ Hij geeft hiervan binnen ve e rti e n dage n k e nni5 

aan he t college van gecommitteerden, met vermelding 
van de re d en. 

3. Is di e kennisgeving niet binnen den bepaaldeO 

tijd ontvange n, dan constateert he t college van ge ' 
committee rden , zoo moge lijk na den betrokken e t ~ 
hebben ge hoord, bij een met red e nen omklee 

besluit, dat hij heeflopge houd e n lid van den r aad Ie 
zijn. 

4. Van de bes li ssing kan d e be trokke ne gedurende 
o , 

vier weken in hoo ge r beroep kom e n bij den regent 
schapsraad. 

Art. 15. 1. Die met artikel 8 in strijd handelt, kllO 

door den regentschapsraad van hetlidmaatschap wo c 
den vervallen verklaard. 

2. In afwachlin g der bes li ss in g van d en raad kg P 
. '0 

het college van geco mmitlee rd e n den bet rokken e I 

zijn lidmaa tschap schorsen . 
3. Geen vervallenverklaring heeft plaat s, d an nad a! 

de betrokkene in d e ge legen he id is gesteld zic ll 

mondeling of schrifle lijk te verdedigen. 
4. De belanghebbende kan ged u re nd'e vier weke(l, 

nad at hem d e bes li ss in g is medegedeeld, bij h e! 
college van gedeputeerden in hooge r beroep kom e(l' 

5. De van ziin lidmaa tsChap verva llen verklaarde 

is gedu rende twee jaren , te rekenen van den d ag dell 
e induitspraak, niet tOt lid van den raad verkies- 0 

benoembaar. 



Art. 16. De leden van den raad kunnen, op voor
stel, of na raadpleging, van he t coll ege van gecom
mitteerden door het college van gedeputeerden van 
het Ii dm aa tsch ap worden onth even: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

bij ge bl eke n ongeschiktheid door ouderdom of 
aanhoudende zie ls - of Iich(1amsgebreken; 

wanneer zij onder curateele zijn gesteld; 

wanneer zij wegens schuld en zijn geg ij ze ld ; 

wegens overtreding va n ee n voor de lede n bij 
algemeene verordening uirgevaard igd voorschr ifr; 

wegens wangedrag of onzedelijkheid of bij voort
dure nd e ac hteloos heid in de waarneming hunn er 
func rien ; 

f. wann eer zij tot vrijheidsstraf zijn veroordeeld, 
uirgezo nd erd de vrijheidssrraf. die ge ldboe re ver
vangr e n die wege ns ovenreding is opgelegd. 

An. 17. 1. De lede n va n den rege ntscha psraad 
genieten reis- en verb lij fkoste n voor he t bijwonen 
van de vergaderinaen van den raa d en van com mis-... ~ 

slen uir de n raad. 

.~. De regentschapsbesluiten, die de reis · e n ver
bltJfkos ten regelen, behoeveo de goedke urin g va n het 
coll ege van gedeputeerden. . 

Art. 17a. (In gevoegd bij Sr. 1925 No. 398),1. Zoo
lang de in he r vorig arrikel bedoeld e regenrschaps
bes luiten nog ni er zijo vas rgesteld , he bben de leden 
Van den rege ntschaps raad, wier woning meer dan zes 
palen verwijderd is van de pl ~a ts, waar de ra ad 
vergadert, behoudens he t bepaalde bij het volgend 
lid va n dit artikel, recht om ten las te van het re
gentsch ~ p voor het bij wo nen der vergader ingen van 
den rcll ad en van commissien uit de n raad reis- en 
Verblijfkosten te declareeren ; 

de leden, die tevens Europeesch bugerlijk lands
dien aar of officier zijn, op den vo e t van de in deze 
hO edanig heid voor hen ge lde nde bepalingen; 

de overige leden op den voet der bepa lin gen, voor 
EUropeesche burgerlijke landsdi e naren geld ende, me t 
dien verstande, dat zU geen bezo ld iging uir 's Lands 
kas ontvangende, worden gerangschikt in de 2e k lasst:, 
vermeld in artikel 2 va n het Aigemeen Reisreglem e nt. 

2. Het in h et vorige lid van dit art ikel bedoeld 
recht bestaat ail een, voor zoover terzake van h ~t
Zelfde verbli"J'f geen tegemoetkoming in reis- en ver-
br ' d f h IJfkosten ge noten word t vanwege het Lan 0 et 
resson Van een localen raad dan wei een op den 
'10 'b I 'd et Van artikel 67c van her Reglement op het e el 
der Regeer ing van Nederlandsch-Indie als zelfstandige 
g~rneensch ap aangewezen ander gedee lr e eener pro
Vl ncie. 

• 
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AFDEELlNG 3. 
Het college van gecommitteerden. 

An. 18. 1. Waar de omstandigheden in een re
gentschap het toel aten, ten aanzien van welke vraag 
de re gentschapsraad door he r coll ege van gedepu
teerden wordt ge ho ord, wordt door het college van 
gedeputeerden een college van geco mmirieerden in
gesteld voor de dagelijksche leiding en uitvoering 
van zaken. 

2. Her college van geco mmitteerden bestaa t uir 
den voorzitrer vnn den regenrschapsraad als lid en 
voorzitter en zoovee l gecom mi tteerden als voor elk 
rege ntsc hap door het college van gedepureerden, den 
rege ntschapsraad gehoord, wordt bepaald, doch ten 
minsre twee, als leden. 

Art. 19. 1. De gecomm irreerden worden door den 
regelitschapsraad u it zijn midden gekozen, tegelijk 
met een of meer plaarsvervangende leden. 

2. De verkiezing geschiedt voor den zittingsduur 
van den raad; aftredende gecommitteerden zijn 
dade lijk herkiesbaar. 

3. Die ophoudt lid van de n regentschapsraad te 
zijn, houdt tevens op gecommitteerde te zijn. 

Art. 20. 1. Een gecommitteerde mag niet tevens 
zijn dorpshoofd of lid van een desabestuur. 

2. Van deze verbodsbepaJing kan her college van 
gedeputeeerden dispensarie verleenen, wanneer het 
belang van het regentschap dit vorden. 

Arr. 21. (Gewijzigd bij St. 1928 No.2). 1. De 
gecomm itteerde n genieten reis- en verblijfkosten 
voor het bijwonen van de vergaderingen van het 
college van gecommitteerden. 

2. Hun kunn e n zittinggelden worden lOegekend 
voor het bijwonen van vergaderingen van het college. 

3. De re gen tscha psbeslui te n, die de reis- en ver 
blijfkosten en de lOekenning van zittinggelden rege
len, behoeven de goedkeuring van het college van 
gedeputeerden. 

AFDEELING 4. 
De regent. 

Art. 22. De regent is voorzitter van den regent
schapsraad. Bij ontstentenis of verhindering van den 
regent treedt de patih als plaatsvervangend VOOI'
zitter op. 

P.rt. 23. In de regentschappen, waar geen benoe
ming van een college van gecommitteerden heeft 
plaats gehad, geldt al hetgeen voor de verrichtingen 
van dat college is bepaald voor den regen t, en 
treedt beroep op, kennisgeving aan of raadp leging 
van den regent in de plaats van beroep op, kennis
geving aan 0 f raadpleging van het college. 
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Art. 24. (Gewijzigd bij St. 1928 No.2). 1. De 
regent zorgt, dat de ontwerpen van raadsverordenin
gen en van begrootingen met toelichting in het 
Nederlandsch, de landstaal en het Maleisch in zijn 
kantoor en in de kantoren der districtshoofden bin
nen het regentschap voor ieder ter lezing worden 
gelegd j dat ieder lid van den raad een exemplaar 
dier stukken ontvangt in de voor hem 3'lngegeven 
taal j dat zij tegen betaling der kosten voor ieder 
verkrijgbaar worden gesteld, en dat zij worden ge
zonden aan een of meer der nieuwsbladen, die in 
de afdeeling, waarin het regeIHschap gelegen is, wor
den uitgegeve n. 

2. Een en ander geschiedt mins rens vier weken 
voor de vergadering, waarin de ontwerpen aan 
s'raads beslissi ng worden onderworpen, tenzij de re
gent wegens drin gende omstandigheden inachtneming 
van dezen termijn voor een ontwerp-verordening 
ongeraden oordeelt . . 

Art. 25. 1. De regent is belast met de uitvoering 
van de besluiren va n den regentschapsraad, waar 
hem dit is opgedragen, en van die van het college 
van gecom mitteerden. 

2. Het besluit, dat naar zijn oordeel als strijdig 
met eene algemeene of provinciale verQrdening dan 
wei met het alge meen belang kan worden geschorst 
of vernietigd, brengt de regent ni e t ten uitvoer. 

3. Van dit go:voe len geeft hij binnen driemaal vier 
en tWintig uren na het nemen van het bes luit ken
nis aan den regen tschapsraad of het college van ge
committee rden. 

4. Binnen dezelfden tijd brengt hij zi jne bezware'n 
ter kenni s van het college van gedep utee rden. 

5. Indien binnen dri e maanden na de dagteeke
ning van zijne ke nn isgeving gee n schorsi ng of ver
nietiging door den Gouverneur Generaal heefr plaa ts 
gehad, dan is hij tot uitvoering van het besluit 
verplicht. 

Art. 26. De regent zorgt, dat aIle voo r eene hoo
gere autoriteit dan den resident bestemde stukken 
met de noodige toelichtende bescheiden door diens 
tusschenkomst worden ingediend of doorgezonden. 

H 0 0 F D STU KIll. 
D e regentschapsambte na ren en ter beschikking 

van het regentschap gesre lde lands- en 
provinciale d ienare n (1). 

AFDEELIN G 1. 
Aige meene bepalinge n. 

Art. 27. 1. De regen tschapsraad regeJt de bezoldi
ging van de regentschapsambtenare n. 

2. Deze regelingen zijn onderworpen aan de 
goedkeuring van her college vall gedeputeerden. 

Art. 28. Her college van gecommitteerden stelt 
met inachtneming van de in het vorige artikel be
doelde regel;ngen en binnen de grenzen der begroO
ting de bezoldigin ge n vas t van de ambtenaren in 
dien~t van het re ge ntsc hap, tenzij de regentschapsraad 
zich de vaststellin g voor bepaalde ambtenaren heeft 
voorbehouden of deze aan anderen heeft opgedra~en. 

Art. 29. (Gewijzigd bij St. 1926 No. 254). De 
regentschupsraad benoemt, schorst en ontslaat de 
ambten aren in diens r van het regenrschap, voorzoover 
zulks niet aan anderen is voorbehouden of door den 
raad aan anderen is opgedragen . 

Art. 30. Aile regenrschapsambten aren, benevens de 
lands- en provincial e dienaren, die ter beschikking 
van het regentschap w Jrden gesteld, staan onder de 
bevelen van den regent. 

Art. 30a. (lngevoegd bij St. 1925 No. 398). Pro
vinci ale dienaren ku nnen voor het college van gede
puteerden belast worden mer werkzaamheden (en 
behoeve van een regenrschap. In dit geval wordt' de 
verhoudin~ dier ambtenaren tot her regentschaps
bestuur en het daaraan ondergeschikt person eel 
zooveel noodig door het college geregeld. 

Art. 31. De regent beschikt voor den dienst van 
het rege nrschap, voor zoover het naar zijn oordeel 
noodig, en met de eischen van's Lands diensl 
vereenigbaar is, over het hem · als landsdienaa( 
ondergeschikt person eel 

Art. 32. (Aangevuld bij St. 1925 No. 398). Aan niel 
ter beschikking "an het regentsch ap gestelde lands
of provinciale dienaren mag vanwege het regentschaP 
geen belocning, in welken vorm ook, wordeQ tOe
gekend, dan met voorafgaa nde bewilliging, onder
scheidenlijk van he t berrokken departementshoofd of 
van het coll ege van gedeputeerden. 

Art. 32a. (lngevoegd bij St. 1925 No. 398). 1. De 
ter beschi.kking van een regentschap gestelde lands' 
en provinciale dienaren worden ge hee l uit de regent' 
schapskas bezo ldigd. 

2. Door het regen tschap wordt maandelijks onder' 
scheidenlijk in's Lands k as en in de proviciale kas 
gestort een in eers tbedoeld geval door den Gouver' 
neur- Generaal, in laa tsbedoeld geva l door het conege 
van ge deputeerden te bepalen percentage van de be' 
zoldi ging van de in het vorig lid bedoelde lands- en 
provinciale dienaren, wegens kosten van verlove(1, 
wach tgeld en en pensioenen. 

Art. 32b. (lngevoegd bij St. 1925 No. 398). De 
overgang van landsdienaren in dienst van locale res
SOrten in den dienst van het regentschap en de 



Voorwaarden, waaronder die ove rgang plaats heeft, 
Worden geregeld door den Gouverneur-Generaal. 

AFDEELING 2. 
De secretaris. 

Art. 33. 1. Als secretaris van den Regentschapsraad 
en van het college van gecommitteerden treedt op 
<Ie regentschapssecretaris . 

2. Hij is den raad, het college van gocommitteer
<len en commissien uit den raad behulpzaam in alles, 
Wat hun werkkring aangaat. 

Art. 34. Bij ziekte, afwezighe id of ontstentenis van 
<len secretaris voorziet de regent in de waarneminu 

" b 

zllner functien. 

H 0 0 F D STU K IV. 
De vergadering van den regentschapsraad en 

het college van gecommitteerden. 

AFDEELING 1. 
De vergadering van den Regentschapsraad. 

. Art. 35. 1. D e regent belegt en leidt de vergade
n ngen van den regentschapsraad. 

2 H " .' II zorgt VOor de handhaving van de orde in 
dIe vergaderingen. 

Art. 36. 1. De ve rga der ingen van den regent
schapsraad worden gehouden ter hoofdplaats van het 
regentschap. 

Alt. 37. 1. De regentschapsraad vergadert zoo 
dikwijls de regent of het college van gecommittee r
den het noodig oordeelt, of wanneer een viifde der 
leden daartoe schriftelijk met opgave van redenen 
het verzoek doet. 

2. I n het laatste geval belegt de regent de verga
dering niet later dan een maand na ontvangst van 
het verzoek . • 

Art. 38 . 1. lede r raads lid wordt voor de vergade
fin gen schriftelijk opgeroepen vanwege den .rege nt, 
die tevens zorgt, dat tijd en plaats der v.e rgadering 
ter open bare kennis wordt gebracht. 

2. H et reglement van orde bepaalt, hoeveel tijd, 
spoede ischende gevall en uitgezonderJ , tusschen de 
verzending der oproe pings briefjes, en het uur de r 
vergade rin g verloopen mo et. 

3. De oproe pings br iefj es zijn in de landstaal . ~ n 
het Maleisc n ges te ld, en ve rm elden, zooveel mogeltlk, 
de zaken, waarvoor de vergade rin 6 wordt be legd. 
bArt. 39. 1 D e ve rgade rin gen wo rden in he t open-

aar ge houde n. 
2. De deuren worde n gesloten, wa nneer he t doo r 

een Vijfde de r aanwez ige leden wordt gevorderd, of 
de vOorz itter het noodig oo rdeelt. 
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3. Nadat de deuren gesloten zijn, beslist de ver
gadering of met gesloten deuren zal worden beraad
slaagd. 

4. Over de punten, in besloten 'vergadering be
handeld, kan daarin ook eene beslissing worden 
genomen. 

5. Allen , die een besloten vergadering hebben bij
gewoond, zijn verplicht het daarin behandelde ge
heim te houden . 

6. De geheimhouding wordt, zoowel door de leden 
en ambrenaren, die bij de behandeling tegeowoordig 
waren, als door de Jeden en ambteoaren, die op 
andere wijze van het behandelde en de stu kkeo 
kennis nemen, in acht genom en, totdat de raad haar 
opheft. . 

Art. 40. In een besloten vergadering kan geen 
besli ss ing genomen over: 
a. de beg rooting en de begrootings rekening ; 
b. wijziging van de begrooting ; 
c. invoering, wijziging of afschaffing van be lastingen ; 
d. het aan gaa n van geldl eeningen ; 
e. he! geheel of ged eel!elijk vervreemden, en her. 

bezwaren , verhureo, verpachten of in gebruik 
geven van goederen of rechten; 

f. het buite n open bare aa nbesteding do en uitvoeren 
van werken, leverin gen en transporten ; 

g. he t treffen va n dadin gen ; 
h. het geheeJ of gedeeltelijk kwij!scheld en van 

vorderingen ; 
I. het aanleggen en opheffen van inri chtin gen va n 

openbaa r nut ; 
k. de toela!ing van ve rkozen leden. 

Art. 41. 1. De r egent s telt in de verga deri ng aile 
onderwerpen aan de orde in de doo r den raad bij 
het reglement va n orde te bepalen taal. 

2. Bij beraadsl aging kan zoowel de landstaa l als 
de Nederl andsche of Ma le ische taal worden ge bezigd. 

3. Indien een der leden zulks veriangt, zet de 
regent, alvorens een te nemen besli ss ing in stemming 
te brengen, \'oor de leden, di e ee n ge bezigde taal 
ni et vers raa n, hetgeen in d ie taa l in het midden is 
ge bracht ko rrelij k uite en in een der ill het vor ige 
li d genoemde talen, welke d ie leden wei vers taan, 
en geefr hij hun de gelege nheid ter zak e hun ge 
voelen ui t te spreken. De regent kan een der leden 
verzoeken bedoe ld e uiteenzitt ing Ie geven. 

4. In bijzondere gevallen kan de raad zich tee 
vergadering doen bijstaa n door een to lk . 

Art. 42. 1. De raadsleden onthouden zich van 
medestemmen over zaken, die hen, hun echtgenooten 
of hun bloed- of aanverwanten, tOt den derden graad 
ingesloten, persoonlijk aangaan of waarin zij als 
gelastigden zijn betrokken. 
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2. Eene benoeming wordt geacht iema~d persoon-

l"k aan te gaan wanneer hij behoort tot die personen, 
I)' f b" tot welke de keuze door eene voordracht 0 I) eene 
herstemming is beperkt. 

Art. 43. 1. De raad mag niet beraadslagen of 
besluiten, zoo niet de meerderheid van het bij ~e 
instellingsordonnantie bepaalde aantal leden aanwezlg 

is. 
2. Wanneer het in het vorig lid vereischte getal 

leden niet is opgekomen, wordt eene nieuwe verga
dering belegd op de in artikel 38 voorgeschreven 
wijze, en daarin over de in het oproepingsbriefje 
der vorige vergadering vermelde ' onderwerpen be
raadslaagd en beslist, ongeacht het aantal leden, dat 
aanwezig is. 

Art. 44. 1. 
bij volstrekte 
genomen. 

De beslissing over zaken worden 
meerderheid der stemmende leden 

2. De stemming moet geschieden bij llOofdelijke 
oproeping, wanneer een der leden of de voorzitter 
het verlangt, en alsdan mondeling. 

3, Bij staking van stemmen in een onvollallige 
vergadering wordt het nemen van eene beslissing 
uitgesteld tot eene volgende vergadering. 

4, In deze, en evenzoo in eene voltallige verga
dering, wordt bij stakin g van s temmen, het voorstel 
geacht niet te zijn aangeno men. 

Art. 45. 1. De stemmen over personen geschiedt 
bij gesloten en ongeteekende briefjes. 

2. De volstrekte meerderheid der stemmende 
led en beslist. 

3. Bij staking van stemmen beslist het lot. 
Art, 46. Op de stemmi ng voor de verkiezing van 

leden van den provincialen raad zijn niet van toe
passing artikel 26 en de artikelen 39 tot en m~t 45. 

Art. 47. De regentschapsraad stelt een regl~me~ t 
van orde voor zijn verg&deringen vast, dat nlet In 
werking treedt, dan na door het college van gedepU
teerden te zijn gocdgekeurd. 

AFDEELING 2. 

De vergadering van het college van 
gecommitteerden. 

Art. 48. De bepalingen van de artikelen 35, 36 ~Il 
mmtt-42 zijn van toepassing op het college van geco 

teerden. 
Art. 49. 1. Het college van gecommitteerden mag 

niet beraadslagen of besluiten, zoo niet de meerder
heid zijner leden aanwezig is. 

2, Wanneer de in het vorig lid bedoelde meerd~r
heid niet aanwezi a is, wordt een nieuwe vergadenng 

'" 'd bad-belegd, en daarin door de aanwezlge Ie en era 
slaagd en bes list. 

3. Kan de nieuwe vergadering niet plaats vinden, 
, , d wo r-aanaezien slechts een persoon aanwezlg IS, an 

'" , deO den de functies van het college van gecommttteer 
, h tziJ' deZe 

uitgeoefend door dezen ecnen aanwezlge, e 
de regent of een der 'gecommiteerden is. " 

Art. 50. 1. De beslissing over zaken wordt b ~t 
volstrekte meerderheid van stemmen genomen. BI 
staking van stemmen beslist de stem van den voo r-

zitter. 
2. De stemming over personen geschiedt bij ge 

sloten en ongeteekende briefjes. De volstrekte meert 

derheid van stemmen besli s t. Bij staking van stem meo 
beslist het lot. e 

Art. 51. Het reglement van orde, dat het colleg 
voor zijne vergadering vastslelt, treedt niet inwerking, 
dan na goedkeuring door den regent schapsraad. 

(Wordt vervolgd). 
-----

• 

BESTUURSMEDEDEELIN G 
l 

Aan de leden, wie in den loop van Maart 1929 een blanco 

postwissel is toegestuurd, zij hierbij herinnerd hun achterstallige 

contributie te willen voldoen. 

De Penningmeester. 


